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l~ Bij de dagbladproductie is geen sprake van een ~gemeenschap~
pelijk karakter van de capaciteitr ~Van der Schroeffj van het pro~
ductie~apparaat dat noodzakelijk is voor de voortbrenging van de
~redactionele en advertentionele prestatier ~Rooijj~ Daarom is de
stelling van Rooij met betrekking tot het gemeenschappelijk ka~
rakter van de kosten in het dagbladbedrijf theoretisch onjuist~

Zt Voor de planning~ uitvoering en beheersing van het marketingt
beleid in het dagbladbedrijf is een verbijzonderd inzicht in de
kosten en baten van de abonnementen~exploitatie en in de kosten
en baten van de advertentie~exploitatie mogelijk en noodzakelijk~
derhalve dient de administratie van het dagbladbedrijf er op te zijn
ingericht deze inzichten te verschaffen ~proefschriftji~

S ~ De prijsstructuur van de dagbladadvertentie en het huidige bij
bindende besluiten geregelde advertentieprijs~ en abonnements~
prijsbeleid van de Vereniging de Nederlandse Dagbladpers vor~
men een belemmering voor de dagbladondernemingen in het han~
teren van de prijs als marketingAnstrument~ zowel op de adverteer~
ders~ als op de abonnementenmarkt jproefschriftjt

~t Wanneer een dagblad zijn redactionele communicatieve functie
goed wil vervullen~ is het noodzakelijk dat de redactie van dat dag~
blad inzicht heeft in en rekening houdt met de informatiebehoeften
van het publiek waarvoor de betrokken krant als informatiebron wil
functioneren~ Zulks is zeer wel mogelijk zonder dat daardoor de
onafhankelijkheid en de integriteit van die redactie wordt aange~
tast ~proefschriftj~

S ~ Indien een dagblad wordt gedreven op een non~profit basis of
op basis van overheidssubsidie~ bestaat op langere termijn het
reële gevaar~ dat zowel journalistieke kwaliteit van dat dagblad als
de onafhankelijkheid van zijn redactie zodanig wezenlijk worden
aangetatst~ dat een dergelijk dagblad ~ naar de thans in Nederland
geldende maatstaven ~ niet meer als een bevredigende journalistiek
product kan worden aanvaard~

fit De communicatieve kwaliteit van de reclame~media wordt bij
gebrek aan voldoende gekwantificeerde onderzoeksgegevens daar~
omtrent~ te weinig betrokken in de mediumtype~keuzet

i ~ De wetenschappelijke kwaliteit van sociaal~wetenschappelijk
onderzoek wordt bepaald door de methoden en technieken die bij
dergelijk onderzoek worden gehanteerd en niet door de doeleinden
waarvoor het wordt verricht~ commercieel gericht marktonderzoek
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kan derhalve~ wat zijn wetenschapelijke kwaliteiten betreft~ gelijk~
waardig zijn aan onderzoek~ dat voor wetenschappelijke doeleinden
wordt verrichtt

B ~ De stelling dat reclame waarheidsgetrouw moet zijn en niet mis~
leidend mag zijn~ vloeit voort uit de meer algemene stelling~ krach~
tens welke iedere informatie~overdracht via massacommunicatie~
middelen waarheidsgetrouw moet zijn en niet misleidend mag zijn~
overheidsvoorlichting en partijpolitieke propaganda dienen
evenzeer aan deze eisen te voldoen als de reclamet

gt De Nederlandse reclamestichting beoogt de belangen te dienen
van allen die bij de reclame betrokken zijn ttw~~ de consumenten~ de
adverteerders~ de reclame~adviesbureaus en de reclame~media~
Teneinde een objectieve belangenbehartiging te verzekeren~ is het
wenselijk~ dat al deze groeperingen een bijdrage leveren in de
financiering van dit instituut~

~ Ot Zolang de productie~ distributie~ verkoop en consumptie van
voor de gezondheid mogelijk schadelijke artikelen door de over~
heid wordt gedoogd~ is het marketing~technisch onaanvaardbaar~
dat aan de reclame voor die artikelen belemmeringen worden
opgelegd~

II~ De marketing~praktijk in het dagbladbedrijf toont aan~ dat
marketing~technieken zeer wel kunnen worden toegepast ter ver~
spreiding van een geestelijk product~ zonder dit geestelijk product
in zijn waarde aan te tastent Wellicht verdient het aanbeveling ook
bij de verspreiding van andere geestelijke waarden ~bijv~ godsdien~
stige of politieke dienstverlening~ gebruik te maken van aan het
marketing~concept ontleende inzichtent

I Z ~ Het verlies van stemmen van een aantal confessionele politieke
partijen~ behoeft geenszins alleen te betekenen~ dat onder het
Nederlandse volk de behoefte aan politieke partijvorming op cont
fessionele basis is afgenomen~ het is zeer wel mogelijk~ dat slecht
managment en een onvoldoende op de eigen doelgroep afgestem~
de ~marketing~mixr mede de oorzaken vormen van hun stemmen~
verliest

i S~ In tegenstelling tot de hoogte van de parkeermetertarieven~
levert het zeer frequent overtreden verbod op het bijvullen van af~
gelopen parkeermeters in de meeste gevallen geen bijdrage tot een
betere distributie van de beschikbare parkeerplaatsen over de
verkeersdeelnemers~ Algehele naleving van dit verbod zou boven~
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dien leiden tot verspilling van werktijd en brandstof~ tot het veroort
zaken van meer verkeersopstoppingen en tot het ontstaan van ver~
zekerings~technische problemen~ Dit verbod dient dan ook in zijn
algemeenheid te worden ingetrokken~

I~~~ De stelling van de minister van Sociale Zaken~ dat het inves~
teringsklimaat in Nederland nog niet zo slecht is~ omdat er in dit
land zo weinig gestaakt wordt en omdat de gemiddelde Nederland~
se werknemer toch wel graag werkt~ is waard overgenomen te
worden als laatste stelling bij een economische dissertatiet
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Inleiding

Het is een ietwat navrante omstandigheid~ dat de tekst van deze studie over
Imarketing in het dagbladbedrijf~ wordt afgesloten en dat deze inleiding
wordt geschreven op ZJ juni l J Iq ~ uitgerekend op de dag~ waarop het dag~
blad IDe Tijdl aankondigt~ dat het per l september lg~q ophoudt als
dagblad te bestaant
De definitieve beslissing deze studie over marketing in het dagbladbedrijf te
schrijven werd genomen in het voorjaar van l W Z ~ zij het dat ik al jarenlang
met de gedachte had gespeeld mijn ervaringen in en visie op het commert
ciële management in het dagbladbedrijf op papier te zetten~
Toen ik begin t WZ dit voornemen begon uit te voeren~ was de situatie in de
dagbladpers zeer zorgelijkt Niet alleen waren de dagbladen de gevolgen van
de STER~reclame nog lang niet te boven~ zij hadden op dat moment tevens
te kampen met de gevolgen van een economische recessiet
Zag het er medio l WS even naar uit dat de moeilijkheden overwonnen
waren ~ het jaarverslag van de NtD ~ Pt over l WS klinkt wat dat betreft ook
wat optimistischer dan in de jaren daarvoor ~ eind l WS zaten wij midden
in de oliecrisis en kondigden zich exorbitante verhogingen van de papiert
prijzen aan~ die het dagbladbedrijf weer voor enige jaren in de moeilijkheden
zullen kunnen brengen~ Daarbij komt~ dat door de in lJ~S door de
Minister van CtR~Mt toegestane experimenten voor kabeltelevisie~ de be~
dreiging voor de dagbladexploitatie door middel van regionale~ en kabel~
televisie ~ al of niet vergezeld van reclame via deze nieuwsmedia ~ weer
urgenter is geworden~
Uit het overheidsbeleid van lJW tot l J ~I a blijkt wel~ dat voor de dagbladen
van de overheid niets te verwachten ist Het media~beleid van de overheid is
geen zakelijk beleid~ dat gericht is op het handhaven van een financieel
gezonde en van de overheid onafhankelijke dagbladperst Integendeel~ het
mediatbeleid is een speelbal geworden van politieke krachten~ waarbij er
vele zijn die financiële afhankelijkheid van de dagbladpers van de overheid
geenszins versmaden~ Het gaat mij er daarbij niet om wat politici met de
mond belijden~ het gaat er om waartoe hun politieke beslissingen leident
Deze zekerheid~ dat van de overheid nauwelijks iets te verwachten valt met
betrekking tot de structurele sanering van de dagbladpers~ maakt het des te
noodzakelijker~ dat de dagbladen op eigen kracht de weg vinden naar een
structureel herstelt
Daartoe is~ naast de medewerking van alle medewerkers in het dagblad~
bedrijf~ een sterk management van ondernemerszijde noodzakelijkt
Deze studie belicht daarvan slechts één facett Zij gaat niet in op het finam
cieel~~ economisch~~ het technisch~ en het personeelsbeleidt Zij beperkt zich
tot het marketing~beleid in het dagbladbedrijf~
Vooral aan de hand van de opvattingen van Philip Kotler over marketing~
management heb ik getracht een zo volledig mogelijke~ systematische
beschrijving te geven van de mogelijkheden voor marketing in het dagblad~
bedrijf en van de daaruit voortvloeiende gevolgen voor het uitgeversbeleidt

AmsterdamISchaesberg~ juni l Jïa J ~ P ~ S ~ VAN N E E R V E N
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Uitgangspunten voor het marketing~beleid in het dagbladbedrijf

Marketing in het dagbladbedrijf wil niet zeggen Ide lezer naar de mond te
gaan schrijvenlt Wij hechten er aan het eerste hoofdstuk van dit boek met
deze zin te beginnent Spreken of schrijven over marketing in het dagblad~
bedrijf is een delicate aangelegenheid~ omdat marketing in relatie tot infor~
matie~overdracht via massa~communicatiemiddelen een belast begrip is~
Informatie~ aldus een vooral onder bepaalde journalisten en politici verbrei~
de opvatting~ mag geen onderwerp zijn van commercie~ Het verstrekken van
informatie aan de burger is een taak~ die dermate van belang is voor de burt
ger in de samenleving en voor het goed functioneren van die samenleving
zelf~ dat de vrijheid van drukpers terecht tot een grondwettelijk recht verhe~
ven is~
Het gaat niet aan die grondwettelijke vrijheid te laten inperken om redenen
van bedrijfseconomische aard~ die op de rentabiliteit van de onderneming of
zelfs op de werkgelegenheid binnen de onderneming betrekking hebben~
Indien een uitgever het kostbare redactionele en technische apparaat dat
nodig is om een dagblad rendabel te exploiteren niet meer kan financieren~
dan is het volgens sommige ~ vooral jongere ~ journalisten beter dat de
overheid bijspringt met subsidies en met het stichten van bijvoorbeeld
centrale drukfabrieken~ dan dat de uitgever vanuit een bepaalde marketing~
strategie ingrijpt in de vrijheid van de journalist door hem te dwingen alleen
die informatie te verschaffen die de lezer ~ als consument ~ lief ist De eigen
identiteit van de krant en de vrijheid van de journalist dienen te worden
gerespecteerd en gegarandeerd en reeds te veel dagbladfusies
hebben bewezen~ dat deze grote waarden al te gemakkelijk worden
genegeerd~ vooral in de dagbladondernemingen waarin alleen de dagblad~
uitgever het voor het zeggen heeftt Daarom wordt het wenselijk geacht in de
ondernemingen die nog een onafhankelijke krant uitgeven een statuut voor
hoofdredactie en redactie in te voeren~ dat de onafhankelijkheid van de
redactie waarborgt~ waardoor de handhaving van de eigen identiteit van de
krant als geestelijk product wordt gegarandeerd en waardoor ruime inspraak
van de redactie ~ als hoedster van die onafhankelijkheid en eigen identi~
teit ~ wordt vastgelegd indien een fusie of overname om bedrijfs~economit
sche redenen voor een dagbladbedrijf noodzakelijk mocht blijkent
Welnu~ marketing in het dagbladbedrijf heeft~ zo heet het verder~ alleen maar
ten doel een krant te maken die voldoet aan de wensen van het lezers~
publiek~ teneinde op die manier die krant zo goed mogelijk te kunnen ver~
kopen~ waardoor het aantal abonnees en lezers stijgt~ Het gevolg zou zijn dat
daardoor die krant een beter reclamemedium wordt~ hetgeen resulteren zal
in meerdere en duurdere advertenties en aldus zal leiden tot een meer rem
dabele exploitatie ten behoeve van uitgever en aandeelhouderst
Snijders en Soetenhorst zeggen het als volgt~

IDat de Nederlandse kranten nooit aan kwalitatief journalistiek onderzoek hebben
gedaan is~ omdat directies zowel als redacties bevreesd zijn dat zij zich door dergelijke
onderzoekingen geroepen zouden voelen Ilde lezer naar de mond te gaan schrijvenlr~ En
een van de ~goede ~ ethische uitgangspunten van de journalistiek is~ dat men niet
schrijft wat de lezer graag wil lezen~ maar dat wat feitelijk juist is of~ in opiniërende ar~
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tikelen~ wat men naar zijn eerlijke overtuiging meent~ Natuurlijk behoeft kennis van
wat de behoeften aan nieuws en verstrooiing van de lezer zijn~ die maatstaven niet aan
te tasten~ maar dat besef is nog maar op weinig redacties aanwezigtli

Het merkwaardige in dit citaat is de gesuggereerde tegenstelling tussen ~wat
de lezer graag wil lezen~ en Idat wat feitelijk juist isl ~ alsof de lezer graag
datgene wil lezen Iwat feitelijk onjuist isI of alsof de marketing~man die
redactioneel marktonderzoek laat verrichten graag zou zien~ dat men in de
krant schrijft Idat wat feitelijk onjuist is of in opiniërende artikelen~ wat
men naar zijn eerlijke overtuiging nu juist niet meentl~
Het is verre van ons de beide auteurs deze suggesties in de schoenen te
schuiven~ want uit de laatste geciteerde alinea blijkt wel~ dat zij over deze
merkwaardige opvattingen inzake marketing toch wel hun twijfels hebben~
Toch wijst ook hun betoog er op~ dat marketing in het dagbladbedrijf met
een zekere gretigheid wordt vereenzelvigd met redactioneel marktonderzoekl
met de bedoeling de redacties min of meer te dwingen de lezer naar de
mond te schrijven~ als het moet zelfs door tendentieuze of oneerlijke publjt
caties te plegen~
Wij hopen dat deze studie ertoe kan bijdragen deze onjuiste opvattingen over
de marketing~mogelijkheden in het dagbladbedrijf weg te nement

lttl ~ Redactioneel uitgangspunt

Marketing in het dagbladbedrijf dient op grond van het speciale karakter van
het dagblad als journalistiek product te berusten op eerbiediging van de
signatuur van de krant~ op eerlijke en waarheidsgetrouwe journalistiek~ op de
onafhankelijkheid van de redactie en hoofdredactie en op erkenning van het
dagblad als geestelijk productt De marketing~man dient in te zien~ dat de
onafhankelijkheid van de redactie tevens een waarborg is voor de onafhanke~
lijkheid van het dagblad als critisch informatiemedium~ Die onafhankelijkt
heid is een wezenlijk onderdeel van het product~ dat de marketingtman op
de markt zal moeten verkopent
Dit uitgangspunt is niet in strijd met~ integendeel~ geheel conform het
marketing~beginsel zoals dat in het dagbladbedrijf moet geldent Dat betekent
dat de marketing~gedachte in het dagbladbedrijf een wezenlijke bij~
drage zou kunnen leveren aan de vervaardiging van het dagblad in journalis~
tieke zin~ Die bijdrage zal echter alleen vruchtbaar kunnen zijn~ wanneer ze
gegeven wordt onder respectering van de hierboven omschreven uitgangs~
puntent Hoe dit mogelijk is hopen wij in het vervolg van deze studie duidet
lijk te maken~

t ~ Voor noten zie pag~ bt l
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Ut Bedrijfseconomisch uitgangspunt

Het tweede uitgangspunt is~ dat marketing een bijdrage wil leveren aan de
realisering van de doelstellingen van de onderneming~ Een van de eerste doel~
stellingen van iedere onderneming is het maken van winst ~ Men kan er over
discussiëren of men winst maken wil zien als het einddoel zelf of als een
noodzakelijk middel om tot het einddoel te geraken ~ Indien men ~ zoals wij
doen ~ het einddoel van de onderneming ziet als het waarborgen van de
continuïteit van de onderneming ~ het handhaven van de werkgelegenheid en
het verschaffen van een redelijk rendement aan de kapitaalverschaffers ~ dan
is in de huidige maatschappelijke constellatie het realiseren van deze doel~
einden alleen mogelijk door middel van een rendabele exploitatie van het
bedrijf m ~ atwt door het maken van winstt De zorg van het marketingtbeleid
is erop gericht dat alle commerciële activiteiten van de onderneming winst~
gevend moeten zijn ~ Niet rendabele activiteiten moeten worden vervangen
door of gewijzigd in rendabele activiteitent Voor de dagbladonderneming
zou dit betekenen ~ dat de activiteiten zowel op de abonnementenmarkt als
de activiteiten op de advertentiemarkt ieder voor zich rendabel zouden
moeten zijn ~ Als wij daar op dit moment even van uit zouden gaan ~ zou de
verdere consequentie van bovenomschreven stelling logisch moeten zijn l als
de activiteiten op de abonnementenmarkt bijv ~ ten gevolge van een slecht
redactioneel beleid niet winstgevend gemaakt kunnen worden dan moeten
ze gewijzigd worden of zelfs beëindigd worden en hetzelfde zou
gelden voor de advertentiemarkt ~ Deze consequentie kan echter onmot
gelijk doorgevoerd worden ~ Immers een dagblad zonder advertenties is
geen dagblad meer ~ en een dagblad zonder redactionele tekst is eveneens
geen dagblad meer ~ Zolang het dagblad als totaal~product wil blijven bestaan
zal het redactionele en advertentionele informatie moeten bevatten en indien
de exploitatie ofwel op de abonnementenmarkt ofwel op de advertentie~
markt niet rendabel zou zijn ~ kan niet besloten worden de activiteiten op
één van beide markten te beëindigent Hoogstens zou besloten kunnen
worden de exploitatie van het dagblad geheel te stakent De erkenning van
deze symbiose betekent dat het zinvol is te streven naar een rendabele
exploitatie op beide markten ~ Daartoe is echter noodzakelijk een inzicht in
de exploitatie van beide producten op beide markten en daartoe weer is
noodzakelijk een inzicht in de opbrengsten uit beide markten en een inzicht
in de kosten verbonden aan de productie ~ distributie en verkoop van het
redactionele en advertentionele product afzonderlijk ~ De stelling dat ten get
volge van de symbiose van advertentionele en redactionele informatie binnen
dat ene dagblad de kosten zodanig als een eenheid moeten worden be~
schouwd ~ dat zij niet verbijzonderbaar zijn ~ verwerpen wij ~ Z De handhaving
van deze stelling heeft namelijk oti ~ onaanvaardbare consequenties voor het
prijsbeleid in beide sectorent Ons bedrijfseconomisch uitgangspunt is der~
halve dat de abonnementen~exploitatie en advertentie~exploitatie gescheiden
gevoerd moeten worden ~ dat derhalve de kosten verbijzonderd moeten
worden over beide exploitaties ~ dat zulks met name van belang is voor het
voeren van een beter prijsbeleid en dat tenslotte gestreefd moet worden ~
ook door middel van het prijsbeleid ~ naar een rendabele exploitatie in
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beide sectorent Dit streven alleen al zal tevens een bijdrage kunnen vormen
tot het streven~ het dagblad minder afhankelijk te maken van de conjunc~
tuurgevoelige advertentie~exploitatie~

II ~S~ Commercieel~organisatorisch uitgangspunt

Een derde uitgangspunt is~ dat marketing ~ ook in het dagbladbedrijf ~
meer is dan een soort reorganisatie van de verkoopafdeling~ Kotler definieert
marketing~management als volgtt

IMarketing management is the analysis~ planning~ implementation~ and control of
programs designed to bring about desired exchanges with target audiences for the
purpose of personal or mutual gain~ It relies heavily on the adaption and coordination
of product~ price~ promotion~ and place for achieving effective responsel~j

Marketing~management is aldus een bewust~ systematisch proces~ dat start
bij een analyse van de huidige commerciële situatie van de onderneming~ van
daaruit komt tot een bewuste planning van weloverwogen programmals~ die
in hun uitvoeringsfase door toepassing van bepaalde technieken worden ge~
controleerd en beheerst~ Van belang is~ dat in de planning duidelijk is om~
schreven tot welk marktgedeelte men zich richtt Het gehele marketingt
proces concentreert zich primair op de vier elementen van de zgnt marketingt
mix~ te weten het product~ de prijs~ de verkoop~ en distributiekanalen en de
promotiet Doel van het marketing~management is het leveren van een posi~
tieve commerciële bijdrage bij het realiseren van de ondernemingsdoelstelt
lingent Het marketing~beleid omvat het gehele commerciële beleid van de
ondernemingt Een dagbladonderneming~ die wil omschakelen naar een
marketing~beleid~ schakelt in feite om van een op product en verkopen
gerichte onderneming naar een onderneming~ die zich ten doel stelt op haar
markten te voorzien in de behoeften van de kopers van haar producten en
die bereid is zich tot het uiterste in te spannen om door een zo doelmatig
mogelijke voorziening in die behoeften de belangen van klant en onder~
neming zo goed mogelijk te verenigent
De dagbladonderneming was in het verleden sterk product~ en verkoop~
gericht~ dat wil zeggent men spande zich in om een naar journalistieke en
technische criteria gemeten ~ met voorbijgaan aan de behoefte van de
kopers ~ goed product te vervaardigen~ om vervolgens met dat product naar
buiten te treden en het op de markt te koop aan te biedent Het commercieel
beleid in een marketing~gerichte onderneming vraagt zich echter primair af
wat de basisbehoeften zijn van de markt en op welke wijze men optimaal en
zo economisch mogelijk kan voorzien in die behoeften~ De basisbehoefte van
de dagbladmarkt is behoefte aan informatiet Het dagblad voorziet in die
behoefte door levering van een redactioneel en advertentioneel informatie~
pakket~ De eerste zorg van de marketing~manager is deze~ dat hij een product
levert dat voorziet in de behoefte van de markt~ Dat betekent contact met
de productie~afdelingen~ met redactie~ adverterend bedrijfsleven en technisch
bedrijft Zijn tweede zorg geldt de prijsstellingt Deze moet zodanig zijn~ dat
zij gerelateerd is aan de offers die de markt bereid is te brengen voor de bet
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vrediging van haar specifieke behoefte aan dagbladinformatiet Bovendien
moet de prijsstelling ook voor de onderneming aanvaardbaar en dus winst~
gevend zijnt Dit impliceert overleg met het financieelteconomisch beleid in
de onderneming~ Pas daarna treedt de marketing~manager via het verkoop~
apparaat naar buiten~ nadat eerst nog gezorgd is voor een goede distributie
van het product~ Dat leidt weer tot bemoeienis met het expeditie~apparaat~
de verkoopafdeling en uiteindelijk met de markt zelft Om dat laatste ~ het
contact met de markt ~ is het de marketingtmanager te doen~
Een goed marketingtbeleid start dus vanuit de markt~ waar het de behoeften
aan de producten van de onderneming peiltt Met die kennis omtrent de
behoefte van de markt ontwerpt de marketing~manager intern in goed over~
leg met de financieelteconomische en productie~afdelingen het te produceren
productt Wederom in overleg met de financieel~economische en productie~
afdelingen en tevens rekening houdend met de situatie op de markt worden
de verkoopprijzen voor de producten door de marketing~manager mede
bepaald~ Op basis vervolgens van de marktsituatie~ het te voeren product~
beleid en prijsbeleid bepaalt de marketing~manager de distributie~ en
verkoopkanalen en brengt hij tenslotte het product op de markt~
Aldus is het marketingtbeleid een integrerend onderdeel van het totale
ondernemersbeleid~ met raakvlakken met alle andere onderdelen van het
ondernemersbeleid~ De specifieke verantwoordelijkheid van de marketing~
manager bestaat uit zijn verantwoordelijkheid voor de contacten van de
onderneming met haar marktent
Deze integratie van marketing~beleid met het totale ondernemersbeleid en de
specifieke verantwoordelijkheid van het marketing~beleid voor de contacten
van de onderneming met haar markten vormen tezamen het commercieel~
organisatorisch uitgangspunt~ dat als een rode draad door deze studie looptt

Deze studie is opgezet in vier delew
In het eerste deel wordt aandacht besteed aan de positie van het marketingt
gebeuren in het dagbladbedrijft de aard van het product en zijn beide
markten~ het Imarketing~systeem~ waarbinnen het dagbladbedrijf zijn functie
uitoefent~ de marketing~organisatie en de marketingtinformatie~ waarbij
speciale aandacht wordt gegeven aan de cruciale functie van de marketing~
research~a
In het tweede deel worden de vier elementen van de marketingtmix in de
abonnementensector behandeld~ in het derde deel de vier elementen van de
marketing~mix in de advertentiesectort
Wanneer aldus inzicht is verkregen in de instrumenten van het commercieel
beleid~ wordt in het vierde deel de planning~ de uitvoering en de beheersing
van het feitelijke marketing~gebeuren besprokent
In een slothoofdstuk wordt nog aandacht besteed aan toekomstige ont~
wikkelingen in de communicatietindustrie waar het dagbladbedrijf mee
wordt geconfronteerd en waarbij nieuwe markten voor nieuwe producten ter
sprake komen die goed zouden kunnen worden ingepast in de commerciële
activiteiten van het dagbladbedrijf van de toekomst~
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Z Meerdere markten voor een ambigu product

In het vorige hoofdstuk hebben wij aandacht besteed aan het dagblad als
geestelijk product en daaruit conclusies getrokken~ die mede uitgangspunten
behoren te zijn voor het marketing~beleid in het dagbladbedrijf~
Dat neemt niet weg~ dat het dagblad behalve een geestelijk product~ ook een
industrieeltcommercieel product is~ De dagbladuitgever produceert zijn dag~
blad in een industrieel bedrijft Hij koopt papier en inkt in~ bedrukt dat
papier met tekst en expedieert het gereed gekomen product naar zijn
klantenti Wij hebben hier te maken met het normale proces van de
industriële onderneming~ inkoop van grondstoffen~ het bewerken van die
grondstoffen tot eindproduct~ verkoop en levering aan de klant~ In dit
proces doet zich echter bij het dagbladbedrijf een bijzondere omstandigheid
voor~ die wij terugvinden bij de meeste reclamemedia~ maar die bij reclamet
media dan ook een unieke omstandigheid is omdat zij zich in deze vorm bij
geen enkele andere industriële of handelsonderneming buiten het terrein van
de reclame voordoett Die bijzondere omstandigheid heeft betrekking op de
verkrijging en verwerking van de tekst~ Wij stelden dat de dagbladuitgever
papier en inkt koopt~ dit papier vervolgens bedrukt met tekst en het eindt
product~ het dagblad~ tenslotte expedieert naar zijn klantenkring~ zijn abon~
nees of kopers van losse nummers~
Waar komt die tekst~ waarmee de uitgever zijn papier bedrukt~ vandaanl Die
tekst is een toevoeging aan het papier en juist door die toevoeging wordt het
papier een dagbladt We mogen stellen dat die tekst juist de meest wezen~
lijke Igrondstofl is om tot het eindproduct te geraken~ Zoals bij iedere
grondstof zou men moeten verwachten~ dat de uitgever ook deze grondstof
ofwel op eigen rekening laat vervaardigen in eigen bedrijf ofwel inkoopt bij
een grondstofleverancier~ Voorzover dit de redactionele tekst betreft is zulks
ook het geval~ De eigen redactie van het dagblad vervaardigt de tekst door
eigen nieuwsgaring en productie~ ofwel de tekst wordt ingekocht van pers~
agentschappen~ correspondenten~ freeAance medewerkers etct De
advertentionele tekst echter zorgt voor de genoemde bijzondere situatie~
Zoals wij in het vervolg van deze studie nog zullen aangeven~ beschouwen wij
de advertentionele tekst als een essentieel onderdeel van de dagbladinformat
tie~ Zo zelfs~ dat een dagblad zonder advertentionele informatie zodanig
tekortschiet in het voorzien in de informatiebehoefte van de lezer~ dat een
dergelijk dagblad praktisch onverkoopbaar zou zijnt Men kan op goede
grondenZ stellen~ dat de advertentionele tekst~ hoewel andersoortig dan de
redactionele tekst~ een even wezenlijke Igrondstofl is voor de productie van
het dagblad als de redactionele tekstt Waar de uitgever echter de redactionele
tekst tegen hoge kosten inkoopt ctq~ in eigen bedrijf laat vervaardigen~ krijgt
hij de advertentionele tekst met de daarbij behorende illustraties~ matrijzen~
clichéls etct gratis door de adverteerder beschikbaar gesteldt En dat niet
alleen~ de uitgever laat de adverteerder bovendien nog een aanzienlijk bedrag
betalen voor de technische verwerking~ voor het benodigde papier~ de bet
nodigde inkt en voor de expeditie en bezorging van zijn advertenties in het
dagblad naar de klantenkring van de uitgever~
Het is alsof een autofabrikant een fabrikant van stoelen bereid vindt gratis
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fauteuils te leveren aan de autofabrikant~ die deze stoelen vervolgens welwW
lend monteert in de door hem gefabriceerde autols~ vervolgens het montage~
loon laat betalen door de leverancier van de gratis fauteuils~ om daarna de
auto met de prachtige fauteuils te verkopen en de winst geheel in eigen zak
te stekent
De verklaring van deze gang van zaken~ die in het dagbladbedrijf normaal en
in de autoAndustrie en in ieder ander industrieel bedrijf ondenkbaar is~ ligt
in het ambigu karakter van het product dagblad~ Het fysieke product vervult
in feite~ zoals bij vele reclamemedia twee verschillende functies~ Het heeft
enerzijds de functie van informatiemedium~ dat aan zijn lezers redactionele
en advertentionele informatie verschaft~ Het dagblad vervult anderzijds de
functie van medium voor het transport van informatie van de advert
teerder naar de doelgroep die de adverteerder geheel of gedeeltelijk aanwezig
verwacht in de lezerskring van het dagbladt Via het medium dagblad zenden
dus twee verschillende zenders~ te weten de adverteerder en de redactie~ hun
verschillende boodschappen naar de audience van het dagblad~ De bood~
schappen zijn bovendien van verschillend karaktert
Communicatief gezien ontstaat het beeld van figuur l t

zender~ uitgeverlredactie l l zender~ adverteerder

medium
dagblad

audiencet
lezerskring

Figt l t Communicatieve elementent

Marketing~technisch gezien is de situatie echter gecompliceerdert De
audience~ de lezerskring~ vormt de markt van de zenderluitgever~ voorzover
die lezers kopers zijn van het informatieproduct van de uitgevert Diezelfde
lezers vormen geheel of gedeeltelijk tevens de audience van een andere groep
boodschappen~ namelijk van de adverteerders~ die aan de uitgever een
bepaalde prijs betalen om via zijn informatiemedium met diezelfde of een
deel van die audience in contact te komen~ De adverteerder verwacht name~
lijk in die audience een aantal ~potentiëleI klanten ~prospectO aanwezig~ die
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naar de adverteerder hoopt belangstelling zullen hebben voor zijn product of
dienst c~qt voor zijn boodschap~ Met andere woorden de audience van een
dagblad vormt de markt van de uitgever~ maar herbergt ook een grotere of
kleinere markt van de adverteerders~ die op hun beurt de advertentiemarkt
van de uitgever vormen~ In figuur Z is dit schematisch voorgesteldt

Adverteerderizender

adverteerders~markt
van de uitgever

uitgever

l verkoper zender
L~ advertentie~ redactie~

advertentiet redactionele
tekst tekst

medium dagblad

audience~dagblad

abonnementenmarkt

L
prospects van van
adverteerders uitgever

Figt Z Communicatieve en marketingtelementent

legenda~

zender i audience

verkoper ~ koper

technische
routing copy

interdependentie

Voor het marketingtbeleid van de uitgever heeft deze analyse een aantal
belangrijke consequenties~
l ~ de dagbladuitgever verkoopt twee productent

contracten uitgever
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at een informatie~medium~ dat redactionele en advertentionele informatie
verstrekt aan de audience van het dagbladt
b ~ een contactmogelijkheid tussen adverteerder en zijn prospects voorzover
die zich bevinden binnen de audience van het dagblad~
Z ~ de dagbladuitgever heeft twee markten te wetent
at de lezers~ of abonnementenmarkt~ waar hij de abonnementen of losse
nummers van zijn dagblad verkoopt~
b ~ de adverteerdersmarkt waar hij zijn advertentie~contactmogelijkheden
binnen de audience van zijn dagblad verkoopt~

In terdependentie
Deze onderscheiding tussen producten en markten is van wezenlijk belang
voor het marketingtbeleid van de dagbladuitgever~ Hij dient er echter voortt
durend rekening mee te houden~ dat de kwaliteit van het redactionele deel
van de krant van invloed is op het communicatief vermogen van zijn dagblad
als advertentioneel medium en bijgevolg van invloed is op de contactkans die
de adverteerder via dit medium heeft met zijn prospects binnen de audience
van het dagblad~
Enkele onderzoekingens leveren indicaties voor de juistheid van de hypo~
these~ dat naarmate het redactionele gedeelte van een dagblad meer of
minder autoriteit geniet bij de lezers van het dagblad~ het advertentionele
gedeelte meer of minder frequent en intensief wordt gelezent Met andere
woorden~ dat de effectiviteit van de advertentionele boodschap in het
medium dagblad welhaast zeker beïnvloed wordt door de autoriteit die de
lezers toekennen aan de redactionele boodschap~ Omgekeerd blijkt~ dat de
kwaliteit van~ en de appreciatie van de lezers voor het dagblad in hoge mate
mede afhankelijk zijn van de kwaliteit en kwantiteit van de advertentionele
informatie in het dagbladt Een dagblad dat uitstekende redactionele infor~
matie biedt~ maar tekort schiet in de advertentionele informatie die de lezer
tevens verwacht~ zal op de abonnementenmarkt een zeer moeilijk of zelfs ge~
heel onverkoopbaar product blijken te zijnt
Omdat in het feitelijke marketingtgebeuren een onderscheid gemaakt moet
worden tussen het dagblad als informatieproduct op de abonnementenmarkt
en het dagblad als product op de advertentiemarkt~ dient men voortdurend
op de interdependentie tussen beide producten en markten bedacht te zijnt

Het marketing~systeem van het dagbladbedrijf

Het dagbladbedrijf opereert ~ in tegenstelling tot bijv~ het gratis huis~aarn
huisblad ~ op twee marktew de abonnementenmarkt en de adverteerderst
marktt Op beide markten tracht het dagbladbedrijf inkomsten te verwerven
door de verkoop van zijn producten~ De verkoopresultaten worden op zijn
beide markten beïnvloed door een groot aantal factoren~ Die factoren
kunnen we onderscheiden int
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lt externe factoren die van buitenaf op de onderneming inwerken en die
zich geheel of grotendeels onttrekken aan beïnvloeding door de onder~
neming~
Zt interne factoren~ die spelen binnen de onderneming en die wel door de
onderneming geheel of grotendeels kunnen worden beheerstt
Deze interne en externe factoren vormen tezamen het marketing~systeem
van het dagbladbedrijf~ Kotler definieert het marketing~systeem van een
onderneming als volgti

Ithe company marketings system ~ that is~ the set of significant and interacting
institutions that constitute and influence a companyls relation to its marketsl~~

Het marketingtsysteem constitueert én beïnvloedt de relatie van een ondert
neming tot haar markten~ In deze definitie onderscheiden wij een statisch en
een dynamisch element~ Als het statische element beschouwen wij wat
Kotler noemt het constituerende element~ Het geeft de positie aan van de
onderneming ten opzichte van de instituties die met de onderneming samen
het marketing~systeem van de onderneming constitueren~ Als constituerende
instanties ziet Kotler de onderneming zelf~ de concurrentie~ de tussen~
personen~ de markt~ de leveranciers en de omgevingt
In figuur S wordt het marketingtsysteem van een onderneming in zijn con~
stituerende elementen weergegeventZ

~omgeving~ economie

a~
Si

oc cm onderneming m
L Si lp wtt
noi d E J

tussenpersonen

concurrenten

~omgevingl overheid

Figt Jt Constituerende elementen van het marketingtsysteemt

Uit het schema blijkt dat Kotler de omgeving onderscheidt in technolo~
gische~~ economischet~ overheids~ en culturele factoren~ We herkennen
binnen dit schema het in hoofdstuk Z omschreven proces~ aankoop van
grondstoffen~ de bewerking hiervan in de eigen onderneming len in de
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onderneming van de concurrentj en de verkoop en levering van het gereed
product~ al of niet via tussenpersonen aan de markt c~q~ aan de klanten in de
markt~ Op dit proces worden van buiten de onderneming invloeden uitge~
oefend door de leveranciers~ de concurrenten~ de tussenpersonen en de
markt~ alsmede door de genoemde omgevingsfactoren~ Deze actieve be~
invloeding noemen wij het dynamisch element in Kotlers definitie~ nlt het
actieve geheel van elkaar beïnvloedende elementen in het marketing~
systeemt De instituties die het marketingtsysteem van de onderneming con~
stitueren~ blijken elementen te zijn die gewild of ongewild maar in ieder
geval feitelijk invloed uitoefenen op de verkoopactiviteiten enlof verkoop~
resultaten van de ondernemingt
Wanneer wij het marketing~systeem analyseren vanuit dit betinvloedings~
proces~ komen wij tot het onderscheid van interne en externe~ beheersbare
en niet~beheersbare factorent We onderscheiden als externe~ niet~beheersbare
elementeni de markt~ de concurrenten en omgevingsfactoren Itechniek~
cultuur~ economie en overheidj~j De onderneming is in het totale proces als
object voor deze beïnvloeding van buitenaf te beschouwent Deze beïnt
vloeding van buitenaf kan positief of negatief effect hebben op de verkoop~
inspanningen van de ondernemingt De onderneming ondergaat de invloeden
echter niet passieft Zij zal zich op haar beurt in een wisselwerking tot taak
stellen de positieve invloeden waar mogelijk te versterken en er van te
profiteren en de negatieve invloeden te verzwakken en te pareren~ Deze
afstemming van de activiteiten van de onderneming op de instituties die van
buitenaf positieve of negatieve invloeden op de verkoopactiviteiten en
verkoopresultaten van de onderneming uitoefenen~ is de taak van het
marketingtmanagement in de onderneming~ Kotler formuleert het aldus~

marketingtmanagement seeks to determine the settings of the companyls marketing
decision variables that will maximize the companyls objectivelsl in the light of the
expected behavior of noncontrollable demand variablesl~a

In deze definitie verstaat Kotler onder de Imarketing demand variablesl alle~
zowel interne als externe~ beheersbare en niettbeheersbare factoren~ die
positieve of negatieve invloeden uitoefenen op het marketingtbeleid van de
ondernemingt De Imarketing decision variablesl zijn die Idemand variables
die intern~ van de onderneming zelf uit en onder beheer van de onderneming
invloed uitoefenen op de verkopen~ Wij kunnen dit patroon van in wissel~
werking staande invloeden in het marketing~systeem weergeven als in
figuur a ~
De onderneming tracht door middel van haar Imarketing~decision variables
een positieve invloed op haar verkopen uit te oefenen en de negatieve
invloeden van buitenaf zoveel mogelijk te pareren~ De Imarketingtdecision
variablesl vormen de commerciële beleidsinstrumenten van de onderneming~
De meest gebruikte indeling van de commerciële beleidsinstrumenten is de
indeling van McCarthy~ die de commerciële beleidsinstrumenten in vier
factoren We vier Plsj classificeert~ te wetent
l t product
Zt prijs
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externe invloeden
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cision variablesl

Fig~ a ~ Het dynamisch beïnvioedingspatroon in het marketing~systeemt

S~ plaats
~l t promoties
Het marketing~management zal op een gegeven moment in de tijd rekening
houdend met de invloed van het externe marketingtsysteem de commerciële
beleidsinstrumenten op elkaar moeten afstemmen op een zodanige wijze dat
door die bepaalde inschakeling van de betrokken instrumenten een optimaal
gunstige invloed op de resultaten van de onderneming wordt uitgeoefend~
Die bepaalde combinatie van commerciële beleidsinstrumenten waarmee de
onderneming op dat bepaalde moment haar verkopen en daarmee dus het
inkoopbeleid van haar prospects~ positief tracht te beïnvloeden vormt de
marketingtmix voor de onderneming~ In de definitie van Kotler~

I Marketing mix~ the settings of the firmis marketing decision variables at a particular
point in timel~b

Ieder beleidsinstrument afzonderlijk kan meer of minder intensief worden
gebruikt~ met meer of minder resultaat en met meer of minder kosten~
Wanneer de marketingtmix door de juiste combinatie van de verschillende
instrumenten~ met zo gering mogelijke kosten een maximaal totaal effect
bereikt~ zijn de marketing~mixtinstrumenten optimaal op elkaar afgestemd~
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Door deze optimale afstemming realiseert men de optimale proportionaliteit
van de marketing~mixt Het totaal van financiële offers verbonden aan de
toepassing van de vier instrumenten vormen de financiële marketing~
inspanning van de ondernemingt Wanneer een onderneming~ zoals het
dagbladbedrijf~ meerdere markten heeft voor meerdere producten~ zal het
marketing~management moeten beslissen hoe de financiële marketingt
inspanning~ het totaal beschikbare budget~ over de verschillende producten
wordt verdeeld en hoe per product de beschikbare gelden worden verdeeld
over de vier elementen van de marketing~mixt
Deze verdeling noemt men de marketing~allocatie~ Het totale beleid van het
marketingtmanagement op grond waarvan het ter bereiking van een exact
geformuleerd doel op een bepaald moment in de tijd ~ rekening houdend met
de externe invloeden~ de samenstelling van de marketing~mix vastlegt~ over
de hoogte van de financiële marketingAnspanning beslist en de marketing~
allocatie bepaalt~ omvat de marketing~strategie van de onderneming~ In de
definitie van Kotler~

Marketing strategy~ a set of objectives~ policies~ and rules that guides over time the
firmis marketing effort ~ its level~ mix and allocation ~ partly independently and
partly in response to changing environmental and competitive conditionstt~

De uitvoering van de marketing~strategie van de ondernemer zal leiden tot
een bepaalde reactie van de individuele koper~ van een groep van kopers of
van de gehele markt~ Uit de verschillende mogelijke marketing~strategiet
alternatieven zal het marketing~management die strategie kiezen waarvan hij
de gunstigste marktresponse verwacht~ Het is de taak van het marketing~
management de uitvoering van zijn in een marketingtplan uitgewerkte
strategie zodanig te beheersen~ dat de marktresponse zoveel mogelijk zal
beantwoorden aan het van de strategie verwachte effect~ Indien dit effect
niet gerealiseerd wordt~ zal hij ofwel verbeteringen in de uitvoering van zijn
strategie moeten aanbrengen ofwel deze strategie zelf moeten aanpassen
totdat het gewenste effect wel wordt bereikt~ Daartoe is het noodzakelijk
dat de marktresponse tijdens de uitvoering van het marketingtplan frequent
wordt gemeten en gerapporteerd~ omdat anders gedurende de periode
waarin het beoogde resultaat moet worden behaald te veel tijd is verstreken
om door alternatieve maatregelen het gewenste resultaat binnen de bepaalde
periode nog te realiseren~
In het tweede en derde deel van deze studie zullen wij de commerciële
beleidsinstrumenten van het dagbladbedrijf zowel met betrekking tot de
advertentieverkopen als met betrekking tot de abonnementenverkopen
successievelijk bespreken~ In het vierde deel zullen wij bestuderen hoe met
behulp van deze instrumenten een doelmatige marketingtmix kan worden
ontworpen en vastgelegd in het marketing~plan en hoe dit plan tenslotte
wordt uitgevoerd en beheerstt
Dit marketing~beleid van de onderneming moet mede worden afgestemd op
de invloeden die door de externe instituties van het marketing~systeem
worden uitgeoefendt Daarom besteden wij thans eerst aandacht aan deze
verschillende Inoncontrollable demand variablesl binnen het marketingt
systeem van het dagbladbedrijf~
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S~ Ilt De klant~variabele in de abonnementensector marktsegmentatie

IMarkets are peoples ~ markten zijn mensen~ is een gevleugeld woord in de
marketing wereld~ Deze gedachte zal naar wij vermoeden de verklaring
vormen voor het feit dat Kotler in zijn statische weergave van het marketingt
systeem Izie figuur J~ pagina M l spreekt over markten~ maar dat hij bij de
bespreking van de dynamische beïnvloeding die van de markten op de
onderneming uitgaat niet spreekt over Imarket variablel maar over de
Icustomer variablel~ Hij verstaat onder de ~customer variablel dan ook
Ifactors related to the number of persons in the market and their rate of
usage of the productl~S
Een beschouwing over de klant~variabele in de abonnementensector van het
dagbladbedrijf dient inzicht te verschaffen in de omvang en samenstelling
van de markt~ over het gebruik van het product in die markt en over de
invloed die beide factoren uitoefenen op de verkoopinspanning en verkoopt
resultaten van het dagbladbedrijft De markt voor dagbladen wordt gevormd
door het aantal huishoudens linclusief alleenstaanden~ in het vastgestelde
verspreidingsgebied van het dagblad~ Gezien de aard van het product zal het
practisch niet voorkomen~ dat in één huishouding op hetzelfde dagblad meer
dan één abonnement genomen wordtt In opdracht van Rooij stelde het
Nederlandsch Economisch Instituut reeds voor de Tweede Wereldoorlog~
over de periode I JZB ~ IJS g ~ een onderzoek in naar de relatie tussen
abonnementenverloop en conjunctuurt In dit onderzoekg constateert het
NtEtItt Ieen krant is een noodzakelijk en ondeelbaar goed~ waarvan per gezin
doorgaans slechts één eenheid wordt verlangdl~ Op grond van het feit~ dat
het dekkingspercentage per l januari l JbZ l O l bedraagt~ constateert Rooij
dan ook in I Jbfi terechti IDe in het rapport vermelde omstandigheid~ dat
een dagblad een noodzakelijk en ondeelbaar goed is waarvan per gezin
doorgaans slechts één eenheid wordt verlangd~ geldt dus nog steedsltio
Het jaarverslag van de Nederlandse Dagbladpers over IWB vermeldt~ dat de
betaalde oplage in IWS bedroeglt l Y SMI~ terwijl hetzelfde jaarverslag het
aantal huishoudens~ exclusief alleenstaanden~ volgens een voorlopig cijfer
van het C ~ BtSt vaststelt op B ~ fibB ~ ODOtIi Per ttOOO huishoudens worden dus
IMS dagbladen gelezent
Het jaarverslag van de N ~ D ~ P ~ over l WI geeft op dat in ao van de Neder~
landse gezinnen geen dagblad gelezen wordt~ ~ z Indien dit percentage voor
MB wordt aangehouden~ en indien wij er van uitgaan dat in die huis~
houdens ook geen dagbladen gekocht worden~ betekent dit dat in MIS
in S tbW tOOO huishoudens tenminste ~~~ l ~bt S Z l dagbladen gekocht wordent
Dat betekent~ dat in I JTB in IBovan alle gezinnen twee dagbladen werden
gekocht ofwel dat in IJoo van alle gezinnen waarin dagbladen gekocht
werden~ twee dagbladen gekocht werden en in B I ob slechts één dagbladt
Voor ll J~ll kunnen die percentages bij dezelfde golo niettlezers~ bij in totaal
Btfi I~I~ OOO gezinnen en q~M tZS~ dagbladen berekend worden op Z l~ figb
van alle gezinnen ofwel op ZZ~bgó van alle gezinnen waarin al een krant get
kocht wordtt In IWI kocht derhalve ~ ~I ~boo van de gezinnen waarin een
krant gekocht werd slechts één krantt Hoewel er dus de laatste jaren een
duidelijke achteruitgang te bespeuren valt is de situatie sedert de uitspraak
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van Rooij in lgfifi aanzienlijk verbeterd~
Uit de verspreidingscijfers van het MtI ~ C ~ valt overigens op te maken~ dat
wanneer in een huishouding twee dagbladen gelezen worden~ dit twee ver
schillende dagbladen zijn~ meestal een regionaal en een landelijk blad~
De dagbladmarkt wordt gevormd door het aantal huishoudens en zelft
standige alleenstaanden in het verspreidingsgebied van het dagblad~ Dank zij
de activiteiten van de Stichting Media Informatie Centrum M ItC ~ l te
Amsterdam beschikken wij over een gedetailleerd inzicht in het aantal ge~
zinnen~ en het aantal dagbladabonnees in Nederland~ gespecificeerd naar
talrijke verbijzonderingen~ Het rapport IVerspreidingscijfers dagbladen per
I S februari l g~QI tj verstrekt verspreidingscijfers naar gemeenten~ verzort
gingsgebieden~ afgeronde provincies~ administratieve provincies en de sociaal~
economische zgn~ Nielsentgebiedent Uit deze cijfers blijkt~ dat in a Neder~
landse provincies het dekkingspercentage lager ligt dan IOOoo~
In de overige drie provincies ligt het boven tOOoo~ zelfs tot IOJoo in Noord~
Holland~ terwijl het gemiddelde dekkingspercentage exact ligt op IOOao voor
Nederlandt

Tabel l Overzicht van de aantallen gezinnen~ dagbladabonnees en dekkingspercen
tages~ per administratieve provincie~t

provincies aantal gezinnen
perl ~ l ~ I Wq

abonnees dekking
in o is

Groningen l~~~ bafi IfiO~OZO gZ
Friesland l fifi~ OJO taH~Oafi Eg
Drente l la~ Ha~l gH~OaO se
Overijssel Z y btO afi Zfi~ ~ ZZH gy
Gelderland WS~ZOfi afiO~ fifil ga
Utrecht Zfig ~ bOfi ZM~HZZ lOO
Noord Molland M~WII HOa~bJJ l OJ
ZuidMolland ttOOO~ZOb I~OfifitOHO los
Zeeland IIOO~HZg Jl~YJl as
Noord~Brabant bZH~ IaO aHO~ZHQ gZ
Limburg ZgZtMS ZfiO~ZOH Hg

Nederland atl ~lg~ fiOl a~ lfiO~fiHZ l OO

Uit deze gegevens kan worden afgeleid dat de markt en het gebruik van het
dagblad in zijn markt op het beleid van de dagbladen op de abonnementent
markt een zeer wezenlijke invloed uitoefent en wel in de volgende
opzichtew
a~ er is een hoge mate van marktverzadiging
b ~ groei is voor de individuele dagbladen slechts mogelijk op drie manierew
lt ofwel door de toename van het aantal gezinnen in het verspreidings~
gebied~
Z ~ ofwel door verschuiving tussen de bladen onderling~
S~ ofwel doordat in één gezin meer verschillende dagbladen gelezen gaan
worden~ hetgeen vooral van belang is voor de nationale bladen~
ct demografische verschuivingen binnen het verspreidingsgebied zijn van
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grote invloed op de abonnementenontwikkeling~ zowel positief als negatief
d ~ in B van de l l provincies hebben vooral regionale dagbladen een geringe
groeimogelijkheid onder niettabonneest
De belangrijkste groei~oorzaak is de hierboven sub b l genoemde toename
van het aantal gezinnent Het eerder genoemde jaarverslag van de N ~ D ~ Pt
vermeldt als betaalde oplage per SI december I Jfia een cijfer van S~afifi~fibO
bij S tObOtOOO huishoudens~ exclusief alleenstaandent Voor fM luiden die
cijfers respectievelijk atM~SZ l en S~ fib S tOOO ~ Ib Daaruit blijkt ~ dat hoofd~
zakelijk tengevolge van een stijging van het aantal gezinnen met fiO S tOOO
ofwel MSo~o het aantal dagbladen is gestegen met MH ~ fiJ I ofwel met ZO~ao~ot
De snellere groei van het aantal dagbladen dan van het aantal huishoudens
wordt verklaard door de reeds eerder gesignaleerde groei van het aantal
dagbladen per huishouden lmogelijkheid b S jt Voor de individuele bladen
biedt echter de mogelijkheid sub b Z ~ de verschuiving tussen de bladen
onderling~ nog aanzienlijke groeimogelijkheden~ zij het dat die alleen via
concurrentie of samenwerkingsvormen gerealiseerd kunnen worden~ Het
blijkt namelijk~ dat de hoge provinciale en nationale dekkingspercentages tot
stand komen door de som van een groot aantal in hetzelfde verspreidingst
gebied verschijnende dagbladen~ die ieder voor zich met een aanzienlijk lager
dekkingspercentage genoegen moeten nement
Als Bijlage l publiceren wij achter in deze studie een overzicht van de
dagbladtabonnees per administratieve provincie~ ontleend aan het M ~ ItCti~
Hieruit blijkt ~ dat de hoogste dekkingspercentages die dagbladen halen~
liggen op Wo en fiZo~ot En wel zijn dit het Nieuwsb ad van het Noorden in
Groningen en de Leeuwarder Courant in Friesland~Daarop volgen met ISolo~
SHoo en Saoo respectievelijk de bladen Provinciale Zeeuwse Courant in Zeet
land~ De Limburger in Limburg en Utrechts Nieuwsblad in Utrecht~ Alle
andere dagbladen hebben in hun provincies dekkingspercentages die lager
zijn dan Zboo en variëren van Zqo~o tot minder dan Ioot
Hoewel nu de verspreidingsgebieden van de dagbladen meestal niet exact
samenvallen met de provinciegrenzen~ waardoor dus binnen verspreidings~
gebieden die kleiner zijn dan een provincie belangrijk hogere dekkingst
percentages kunnen en worden behaald~ blijkt uit deze cijfers duidelijk dat
door concurrentie en samenwerkingsvormen zeer belangrijke verschuivingen
tussen de dagbladen onderling nog mogelijk zijnt Vandaar dat een meer
genuanceerd inzicht in de bevolkingssamenstelling en in het gebruik van
dagbladen door de lezers~ buitengewoon belangrijk is voor de ontwikkeling
van een doelmatig marketing~beleid op de abonnementenmarkt~
Uit het bovenstaande blijkt~ dat de markt voor dagbladen wordt gevormd
door het aantal huishoudens en dat de hoge nationale dekkingspercentages
er toe leiden~ dat demografische verschuivingen binnen de markt grote gevol~
gen hebben voor de oplagecijfers van de daar verschijnende dagbladen~
Kennis van de demografische situatie en ontwikkeling is dan ook van groot
belangt In concreto is inzicht gewenst iw
l~ De leeftijdsopbouw van de bevolking uit die leeftijdsopbouw kan het
aantal toekomstige huwelijken berekend worden~ alsmede het aantal abont
nees dat binnen een bepaalde periode wellicht naar een bejaardentehuis zal
gaan ~ waar zeer veel samen wordt gelezen~ hetgeen negatief werkt op de
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abonnementenstand ~ of zal overlijdent
Z Een inzicht in vestigingst en vertrekcijfers in en uit het verspreidingsge~
bied~
S~ Urbanisatiegegevens voor het bepalen van de juiste verkoopkanalen en
voor het vaststellen van eventuele editiegrenzen~ig

~De invloeden die uitgaan van de numerieke verhoudingen in de markt zijn
geheel of grotendeels onbeheersbare invloeden~ die vanuit de markten grote
invloed op de verkoopresultaten uitoefenen~ Kennis van die invloeden is van
primair belang om in een adequate marketingtstrategie de positieve in~
vloeden zo doelmatig mogelijk uit te buiten en de negatieve invloeden zo
doelmatig mogelijk te parerent

Mark tsegmen tatie
De marktsamenstelling en het gebruik van het dagblad op die markt dienen
ook bezien te worden vanuit het oogpunt in hoeverre zij aanknopingspunten
bieden voor vormen van marktsegmentatie~
In het bovenstaande zagen wij~ dat de markt voor dagbladen feitelijk wordt
gevormd door het aantal gezinshuishoudingen~ Deze markt is zo complex~
dat de dagbladuitgever in die grote markt zal zoeken naar welomschreven
doelgroepen en dat hij per doelgroep zal zoeken naar een adequate
marketing~mix~ inclusief dus een aan de doelgroep aangepast product~ Deze
marketingttechniek van marktsegmentatie ~ het bepalen van specifieke doel~
groepen en het ontwerpen van een aan die doelgroepen aangepaste
marketing~mix ~ kwalificeert Kotler als Ia relatively recent and revolutiorn
ary concept in business circles ~lg
Wij willen in dit statement gaarne onderschrijven~ dat het markt~segmentatiet
begrip een revolutionair begrip is~ mits het als zodanig welbewust door de
ondernemer wordt toegepastt Voor het dagbladbedrijf kan dit niet worden
gezegdt Immers op de dagbladmarkt heeft zich ~ reeds decennia voordat in
het marketing denken bewust over marktsegmentatie als techniek werd
gesproken ~ wel een feitelijke marktsegmentatie voltrokken~ Maar men kan
niet zeggen dat hier van een bewuste marketingttechniek sprake was~ Want
neer wij in het onderstaande derhalve spreken over reeds bestaande vormen
van marktsegmentatie~ dan geschiedt dat wel onder het voorbehoud dat wij
meer een historisch gegroeide segmentatie beschrijven~ dat dan wij willen
beweren dat die situatie het gevolg is van een bewust marketingtbeleid op
het gebied van marktsegmentatie~
Deze historische segmentatie heeft zich voltrokken naar twee criteria~ te
weteni
a~ geografische segmentatie
bt signatuurlijke segmentatie
De geografische segmentatie heeft betrekking op de reeds voltrokken opt
deling van de totale abonnementenmarkt in geografische verspreidingst
gebieden van de regionale dagbladen~ In sommige gevallen vallen de geo~
grafische criteria samen met administratieve provinciegrenzen Ide Limburger
in Limburg~ Provinciale Zeeuwse Courant in Zeelandl soms met grotere
soms met kleinere gebieden die sociaalteconomisch eniof culturele eenheden
vormen ~Eindhovens Dagblad~ Limburg Dagblad~ de Gelderlander~ Utrechts
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Nieuwsblad~ etctjt Hieruit blijkt al dat bij deze hoofdzakelijk geografische
gebiedsafbakening overigens niet alléén geografische maar vooral ook sociaal~
economische elementen~ zoals bijvoorbeeld de invloed van een bepaald
verzorgingscentrum op de directe regio~ en sociologische elementen~ zoals
bijvoorbeeld de aanwezigheid van een religieuze enclave in een bepaald
gebied IZeeuws Vlaanderen behoort tot het verspreidingsgebied van het
katholieke dagblad De Stem in Bredal een rol hebben gespeeld~
Naast deze geografische criteria~ die vooral geleid hebben tot de ontwikket
ling van de verspreidingsgebieden voor de regionale dagbladen~ spelen de wat
wij noemden Isignatuurlijke criterial een rol~ Die signatuurlijke criteria
zouden wij willen zien als een combinatie van wat Kotler noemt Ipsychot
graphic segmentationl en Ibenefit segmentationlt Kotler zegt over psycho~
graphic segmentation het volgendei It arose as a result of discovering that
buyersl needs may be more differentiated along lifetstyle or personality
lines than along straightforward demographic IinesllZo
IBenefit segmentation~ omschrijft Kotler als een vorm~ in which the buyers
are subdivided~ not on a priori notions of demographic or psychographic
groupes in our society~ but rather in relation to the various benefits~ that the
buyer may be seeking from the particular producY~
Op grond van dit signatuurlijk criterium segmenteerde de dagbladmarkt zich
naar levensbeschouwelijke en religieuze groepen~ katholieke dagbladen~
protestarlts~christelijke bladen~ socialistische bladen~ communistische~ Iibet
rale bladen etc~ Kortom~ de rijke levensbeschouwelijke~ politieke en
religieuze gevarieerdheid van ons volk werd weerspiegeld in een geva~
rieerde dagbladpers~ die dagbladen fabriceerde die door hun verschillent
de signatuur voorzagen in de specifieke informatiebehoeften van een zeer
geschakeerd lezerspubliek~
Met de ontwikkelingen in onze samenleving~ de grotere religieuze tolerantie~
de oecumenische toenadering~ een zekere wijziging in de politieke tegen~
stellingen en van ethische normen~ vervagen echter ook de signatuurlijke
verschillen tot nog wel herkenbare~ maar veel minder stringent afgebakende
opvattingen~ Binnen de pers van erkende christelijke signatuur is landelijk
nog slechts één dagblad ~ Trouw ~ overgeblevent De Volkskrant heeft
haar linkse signatuur behouden~ maar presenteert zich uitdrukkelijk niet
meer als katholieke krantt Het gevolg van deze vervaging is tweeërleit Een
gunstig effect kan zijn~ dat de doelgroepen in de totale markt minder scherp
zijn afgetekend en dat zij dus groter kunnen worden~ Dit biedt de betrokken
dagbladen de mogelijkheid over de vroeger nauw getrokken grenzen van
religie of politiek heen abonnees te gaan werven in een ruimere meer open
marktt Een nadeel is echter dat met het vervagen van de signatuur tevens de
zeer specifieke functie van het blad vervaagt en dat daarmee een bepaalde
Ihome~market~ gemakkelijk afbrokkeltt
Deze Isignatuurlijkel marktsegmentatie is onder druk van of gestimuleerd
door kerkelijke overheden en politieke leiders weliswaar welbewust gepropat
geerd~ maar uiteraard niet als een marketing~technisch instrument voor de
dagbladuitgever~ doch eerder als een sociaal enlof religieus IcontrollAnstrw
ment ter beïnvloeding of bescherming van groepen lezers afhankelijk van de
gepropageerde doelstellingen~ Desondanks moet in de feitelijkheid gesigna~

sa



leerd worden dat hier van een vorm van marktsegmentatie sprake is~ die als
zodanig zeer grote invloed uitgeoefend heeft en nog uitoefent zowel op het
redactiebeleid als op de verkoopinspanning en verkoopresultaten van de
dagbladbedrijvent
Over de mogelijkheden van marktsegmentatie voor het individuele dagbladt
bedrijf ~ bijv~ door invoering van editiesystemen ~ komen wij nog uitvoerig
te spreken bij de behandeling van de marketing~mixtinstrumenten in het l Ie
en IIIe deel van deze studie~

BtZ ~ De klant~variabele in de advertentiesector~ marktsegmentatie

De kopersmarkt voor dagbladen is georganiseerd in gezinshuishoudingen~
Het is aldus een eenvoudig gestructureerde~ maar zeer grote markt~ De
kopersmarkt in de advertentiesector is gecompliceerder georganiseerd~ Ken~
nis van deze organisatie van de markt is noodzakelijk~ omdat die organisatie
grote invloed op de verkoopresultaten van de dagbladonderneming uit~
oefent~
De adverteerdersmarkt kan onderscheiden worden naar een drietal criteriat
at geografische gerichtheid van bepaalde activiteiten van de adverteerders
b ~ zelfverzorgende ofwel via bureaus werkende adverteerders
c ~ indeling van adverteerders naar branchet

Ad a~
De indeling die door het Centraal Bureau Courantenpubliciteit~ het Cebuco~
te Amsterdam wordt gebruikt~ gaat uit van de geografisch bepaalde activi~
teiten van de adverteerder~ Het Cebuco onderscheidt de advertenties naar~
nationale~ regionale en overige advertentiest Nationale advertenties zijn
advertenties van meestal grote adverteerders~ die in het hele land of in grote
delen van het land dezelfde advertenties plaatsent Regionale advertenties
zijn advertenties van nationale adverteerders~ die hun advertenties aanpassen
aan de behoeften van hun regionale vestigingen~ De overige advertenties zijn
alle andere advertenties~ Hieronder vallen enerzijds de plaatselijke adverten~
ties ~ een geografisch criterium ~ maar ook de kleine gerubriceerde advert
tenties~ de familieberichten en personeelsadvertenties leen categoriaal
criteriumlt
Op grond van deze Cebucaindeling kan men de adverteerders regionaal
gezien verdelen in drie groepeni de nationale~ de regionale en de plaatselijke
adverteerders~ Deze indeling is voor het verkoopbeleid van groot belang~ om~
dat deze groepen adverteerders ieder om een eigen aanpak in de verkoop~
organisatie van het dagblad vragen~Zi

Ad b~
Een tweede indeling van adverteerders is te maken aan de hand van de vraag
of zij hun advertentionele activiteiten zelf verzorgen~ dan wel deze laten
verzorgen door een erkend reclame~adviesbureau~
Als Bijlage li nemen wij achter in deze studie op de IRegelen voor het Ad~
vertentiewezenlt Deze regelen~ die de uitgevers van dagbladen en tijdschrif~
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ten via hun organisaties jNtD ~ P ~ en NtO ~ T ~ Utj met betrekking tot de reclame
in Nederland onderling hebben opgesteld in samenwerking met de organit
satie van erkende reclamebureaus jde V ~ E ~ Atj ~ bepalen aan welke eisen een
reclame~adviesbureau moet voldoen~ om door de bij genoemde regelen irn
gestelde ICommissie voor verlening van erkenningenl te worden erkend als
Ierkendl bureaut Die voorwaarden hebben hoofdzakelijk betrekking op~
a~ onafhankelijkheid van opdrachtgever en media
b ~ vakbekwaamheid en integriteit
ct voldoende kapitaalkrachtigheid
dt bereidheid zich te onderwerpen aan de Iregelenl~
De aldus erkende reclamebureaus spelen een grote rol in de dagbladreclalnet
Zij verzorgen voor hun opdrachtgever ~ de feitelijke adverteerder ~ al of
niet mede op grond van verstrekte marketing~adviezen~ de volledige reclamet
activiteiten~ Zij ontwerpen de advertenties~ bepalen formaten en plaatsings~
frequenties~ verzorgen de mediaselectie~ verzorgen de reserveringen bij de
media~ sluiten advertentiecontracten af~ leveren het materiaal aan en betalen
de rekeningen aan de dagbladen~ Voor deze werkzaamheden ontvangen zij
op de vastgestelde advertentietarieven van de media een korting van l bolot
De dagbladen hebben met de adverteerders die via deze bureaus werken~
geen frequent contact~ Alle contacten lopen gewoonlijk via het bureaut Het
bureau is tegenover de media ook aansprakelijk voor de betaling van de fac
turent Daarnaast zijn er adverteerders die hun publiciteit zelf verzorgen~ dus
zonder inschakeling van een erkend bureau~ Alle taken die normaliter het
bureau verricht~ verrichten zij zelf~ Ofwel door middel van eigen medewert
kers ofwel door inschakeling van niet~erkende bureaus~ De niet~erkende bu~
reaus kunnen een grote hoeveelheid van of al het werk verrichten dat de
erkende bureaus ook uitvoerent Het grote verschil is~ dat zij geen recht hebt
ben op de f bao korting~ dat zij hun financiële relatie met hun opdrachtgever
dus zelf moeten regelen en dat zij tegenover de media niet of minder aan~
sprakelijk zijn voor de betaling van de facturen~ dan de erkende bureaust
Meestal zal er dan ook wel sprake zijn van een min of meer frequent contact
tussen de media en de adverteerder die met een nietterkend bureau werkt~
De erkende en niet~erkende reclame~adviesbureaus zijn dus verlengstukken
of representanten van de adverteerder en niet van de media~
Van geheel andere aard zijn de advertentie~acquisitiebureaus~ die in opdracht
van een of meerdere media advertentiecontracten verkopen voor die media
bij de adverteerders~ rechtstreeks of via de reclame~adviesbureaus~ Deze
acquisitiebureaus zijn representanten van de media en ontvangen voor hun
werkzaamheden een tevoren vastgestelde provisie van de mediat Zij zijn niet
aansprakelijk tegenover de media voor de betaling van de advertentiest Deze
verantwoordelijkheid ligt bij de adverterende partij met wie zij contracten
afsluiten~ In het algemeen werken slechts weinig van deze bureaus voor de
dagbladen~ Meestal verzorgen zij de advertentie~acquisitie voor een of ineer~
dere tijdschriftent
Bij de zelfverzorgende adverteerders is nog een onderscheid te maken tussen
de erkende en niet~erkende zelfverzorgers~ De hierboven genoemde Com~
missie voor verlening van erkenningen kan onder stringente voorwaarden
ook een erkenning geven aan de advertentie~afdeling van een grote zelfver
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zorgende adverteerder ~ In dat geval krijgt de zelfverzorger een korting op de
gedeponeerde tarieven van I Oao~ Deze erkende zelfverzorgers noemt men
wel Ireclamekantorenl ~ Deze organisatie van de kopersmarkt is van groot be~
lang voor en oefent grote invloed uit op de verkoopresultaten en de verkoopt
activiteiten van de dagbladondernemingent

Ad c~
Een derde uiterst belangrijke indeling van adverteerders kan gemaakt worden
aan de hand van een branchetindeling naar producten en productgroepen ~
Het Bureau voor Budgetten~Controle ~BtBtCJ publiceert periodiek over~
zichten van de reclamebestedingen naar productgroepen per mediumtypet
In Bijlage III publiceren wij het I overzicht reclamebestedingen in pers~ TtVt
en radio van merkartikelen en tdiensten in IJyB I Ze halfjaar en jaarcijfersl in
ZZ productgroepen per mediumtype ~in guldensjl ~ ZZ Via het BtB ~ C~ kunnen
de media tevens beschikken over de reclamebestedingen in hun eigen en
andere media ~ waardoor een dagbladuitgever een meer gespecificeerd inzicht
krijgt in de omvang en herkomst van zijn advertentie~omzet per branchet
Wanneer deze gegevens worden aangevuld door middel van de eigen
contractenadministratie ontstaat een beeld ~ dat vergeleken met de over~
zichten van het aantal vestigingen per branche in het verspreidingsgebied ~
een uiterst operationeel hulpmiddel kan blijken te zijn bij de eigen verkoop~
policy van de ondernemingtZ a
Behalve met deze kennis van de marktorganisatie op de adverteerdersmarkt ~
heeft de dagbladondernemer rekening te houden met de invloed die uitgaat
van de samenstelling van de lezerskring van zijn medium ~ naar demot
grafische ~ sociaal~economische en sociaaltpsychologische kenmerken ~ l~
Voor de advertentieverkoop zijn deze gegevens met betrekking tot de samern
stelling van de lezerskring van het eigen medium van zo groot belang ~ omdat
die gegevens de adverteerder inzicht verschaffen in de kwaliteit van het
medium als reclamemediumt In dat opzicht functioneert de lezer in de abon~
nementenmarkt ais een externe ~noncontrollable demandtvariablel die irn
vloed uitoefent op de advertentieverkopen van de dagbladondernemingt Het
Inoncontrollable~ karakter gaat hier alleen op voor de advertentieverkoop~
afdeling ~ omdat vanuit de abonnementensector op dit lezersgedrag door
productbeleid etct wel enige invloed is uit te oefenent De elementen in het
lezersgedrag die wel invloed uitoefenen op de advertentieverkoop worden
uitvoerig behandeld bij de media~researchtZS Het zijn echter in strikte zin
geen invloeden die uitgaan van de klanttvariabele in de advertentiesector ~
zodat wij hier kortheidshalve naar het hoofdstuk over mediatresearch mogen
verwijzen ~
Tenslotte zij hier nog gewezen op een belangrijke organisatie binnen de
advertentiemarkt die grote invloed ~ direct en indirect ~ uitoefent op het
verkoopbeleid van de dagbladen in de advertentiesector~ Wij bedoelen de
Bond van Adverteerders ~ Deze in Amsterdam gevestigde organisatie is een
organisatie die de belangen van de adverteerders behartigt ~ De Bond van
Adverteerders IBtvtA ~ j oefent grote invloed uit op het prijsbeleid van de
media ~ op de ontwikkeling van de reclamewetenschap ~ op technische ont~
wikkelingen bij de media met betrekking tot het adverteren ~ Zij treedt op
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als pressiegroep bij het departement van Economische Zaken en bij het
Ministerie van Cultuur~ Recreatie en Maatschappelijk Werk~ met name door
haar pogingen via de overheid invloed uit te oefenen op het prijsbeleid van
de mediat Hoewel de B~v~A~ zelf geen partij is in de koopcontracten tussen
adverteerders en media vormt zij binnen de advertentiemarkt een belangrijke
factor die grote invloed op de verkoopactiviteiten en verkoopresultaten van
de individuele dagbladondernemingen direct of indirect uitoefent~

Marktsegmentatie
In de abonnementensector gaat zoals we onder enig voorbehoud zagen~ de
marktsegmentatie gepaard met productdifferentiatie per beoogde doelgroep
in de markt fredactionele editiesjt Wij wezen er daarbij op~ dat de product~
differentiatie in de abonnementenmarkt een onderdeel is van de totale
marketingtmix en dat het er bij marktsegmentatie over gaat bepaalde elet
menten in de marketing~mix speciaal af te stemmen op de te bewerken
marktsegmentent
In de advertentiemarkt zal van een belangrijke vorm van productdifferentia~
tic nauwelijks sprake zijn~ omdat het product~ de dagbladadvertenties die
worden bezorgd bij de abonnees~ van dagbladzijde slechts weinig mogel ijk t
heden tot productverbetering of productdifferentiatie biedt~Zb De oorzaak
hiervan ligt in het feit dat tekst en lay~out~ verschijningsfrequentie~ formaat~
plaats~ kleur e~d~ niet door de dagbladuitgever maar door de adverteerder
zelf worden bepaaldt De dagbladuitgever zal dus de onderscheiden marktt
segmenten vooral moeten bewerken door verbijzonderingen per marktsegt
ment in de overige elementen van de marketing~mix~
De vraag~ die wij primair in het kader van dit hoofdstuk aan de orde moeten
stellen~ is of de samenstelling en organisatie van de markt en het product in
de markt aanknopingspunten geven voor een beleid van marktsegmentatie~
De eerste constatering moet dan zijn~ dat in de advertentiesector~ evenals in
de abonnementensector de markt zelf door haar organisatie al voor een
zekere segmentatie heeft gezorgd zonder dat de individuele dagbladondert
neming daar altijd bewust vanuit een weloverwogen marktstrategie op heeft
ingespeeld~ De eerste vorm van marktsegmentatie heeft betrekking op de
geografische indeling van de advertenties~ De nationale adverteerder~ al of
niet werkend via een bureau of als zelfverzorger~ vormt een marktsegment

dat duidelijk onderscheiden is van de lokale adverteerder~ Niet alleen is hier
van de adverteerder zelf uit sprake van een afzonderlijk marktsegment~ de
dagbladuitgever heeft er ook duidelijk op gereageerd door een speciale toet
passing van zijn marketingtmixtinstrumentent De lokale adverteerder wordt
benaderd met een geheel andere marketingtmix dan de nationale adver
teerder~
Enkele voorbeelden maken dat duidelijk We tabel Z~
In zekere zin is de verdeling van adverteerders over bureautadverteerders en
zelfverzorgers ook een vorm van marktsegmentatie~ waarbij door de bureau~
korting en de financiële verhoudingen tussen contractpartijen het prijst
element in de marketing~mix een rol speelt~ Omdat echter in grote lijnen de

uitgever in zijn marketing~strategie van deze segmenten nauwelijks gebruik

maakt~ kan men deze segmentatie nauwelijks als een werkelijke vorm van
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Tabel Z Allocatie van enkele marketing~mixtinstrumenten voor de plaatselijke en
nationale advertentiemarkt

Marketingtmix~instrumentem nationale
adverteerder

plaatselijke
adverteerder

productdifferentiatie door
advertentionele editie niet wel

toepassing rayontarief niet wel

verkooporganisatie landelijk regionaal

advertising in nationale reclame~ regionale media
vakbladen leigen mediuml

personal selling in geringe mate zeer intensief

segmentatie behandelen~ Het is weer de vraag of dit wel juist is en of de uitt
gever niet meer aandacht zou moeten besteden aan contacten tussen zijn
verkooporganisatie en de adverteerder zelf~ ook al werkt deze via een
bureaut Dit is vooral van belang wanneer het gaat over grote lokale advert
teerders die werken via bureaust Tenslotte biedt de advertentiemarkt de
mogelijkheid tot een meer effectieve vorm van marktsegmentatie waaraan de
dagbladen in het algemeen ~ enkele uitzonderingen bevestigen de regel ~
praktisch geen enkele aandacht bestedent Het is de marktsegmentatie per
branchet Doel van marktsegmentatie is toch altijd het vergroten van het
aantal verkopen~ door in de totale markt separate doelgroepen met aange~
paste marketing~mixtinstrumenten te bewerkent Vooral de segmentatie naar
afzonderlijke branches biedt zeer specifieke mogelijkheden om tot een bijt
zonder doelmatige combinatie van marketing~mixtinstrumenten ~ vooral
van de promotionele instrumenten ~ te koment
Een bi ik op de in Bijlage lii gereproduceerde cijfers van de reclamebeste~
dingen per brancheZ~ maakt duidelijk dat deze vorm van segmentatie
kwantitatief voor de dagbladen bijzonder belangrijk kan zijn~
Een vierde vorm van marktsegmentatie wordt in feite reeds gehanteerd door
het onderscheid naar grote en kleine adverteerderst Met uitzondering van
het Nieuwsblad van het Noorden te Groningen~ hanteren praktisch alle
dagbladen een contractstaffel waarin de grootverbruikers aanzienlijke kor~
tingen verkrijgen op hun prijzen ten opzichte van de middelmatige en de
eenmalige adverteerders~ Geconstateerd kan worden dat de advertentiemarkt
niet alleen meerdere zinvolle aanknopingspunten tot marktsegmentatie
biedt~ maar dat in feite reeds verschillende vormen van marktsegmentatie
worden gepraktiseerd zonder dat van verkoperszijde altijd van een daarop
bewust afgestemde allocatie van de verschillende marketingtmixtinstrumern
ten sprake ist Bij de bespreking van de marketingtmixAnstrumenten voor het
individuele dagbladbedrijf in deel l II van deze studie zal daar uitgebreid
aandacht aan worden besteedt
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S~S t De concurrentie~variabele in de abonnementensector

Het dagblad staat in een moeilijke concurrentiepositie op de abonnementent
marktt De concurrentie~ die de laatste decennia steeds heviger is geworden~
een ontwikkeling waarvan het einde nog niet in zicht is~ kan in vier vormen
onderscheiden wordent
at de concurrentie met andere mediumtypen
b ~ de concurrentie tussen nationale en regionale bladen
c ~ de concurrentie tussen nationale bladen onderling
d ~ de concurrentie tussen regionale bladen onderling~
De vier verschillende concurrentievormen die wij hierboven omschreven~ zijn
terug te voeren op de drie typen van concurrentie die in het ontwerpen van
een concurrentiestrategie onderscheiden moeten worden~ Kotler ondert
scheidt Igenerieke concurrentiel~ productvormconcurrentiel en ~onder
nemersconcurrentie~t

t ~ IGeneric competition occurs between all products capable of satisfying the same
basic needl
Z IProduct~form competition takes place between products and brands that have
similar functions or forms
~~ IEnterprise competition occurs among the companies supplying similar products ie

De concurrentie tussen de dagbladen en andere mediumtypen is een duide~
lijke vorm van Igenerictcompetitionl~ De Ibasic neeW~ de basisbehoefte waart
in alle media voorzien~ is de behoefte aan informatie~ In die behoefte wordt
feitelijk voorzien door vele soorten van informatiemedia~ radio~ T~V~~ directt
mail~ huis~aanthuisbladen~ tijdschriften~ dagbladen~ boeken~ etc~ Het dagblad
is dus slechts één van de middelen om in de informatiebehoefte te voorzien~
staat dus in een generieke concurrentieverhouding tot de andere medium~
typen~
De concurrentie tussen nationale en regionale dagbladen is een vorm van
IproductJorm competitionl~ Nationale en regionale dagbladen zijn pro~
ducten en merken die vergelijkbare functies en vormen hebbent Het zijn
beide dagbladen~ zij verschaffen beide redactionele en advertentionele
informatie~ Het verschil is~ dat de nationale dagbladen in principe geheel
Nederland tot hun verspreidingsgebied rekenen~ terwijl de regionale dag~
bladen in beginsel een geografisch beperkt verspreidingsgebied hebbent Deze
verschillen hebben consequenties voor de redactionele en advertentionele
inhoud van die onderscheiden bladen~ waardoor zij op een voor ieder eigen
wijze kunnen voorzien in de informatiebehoeftet De concurrentie tussen de
landelijke bladen onderling en de regionale bladen onderling is primair een
vorm van ondernemersconcurrentie~ omdat hier dagbladuitgevers strijden
om hun marktaandeel op dezelfde markt met in veel opzichten vergelijkbare
productent Toch zitten in de concurrentie tussen de landelijke en regionale
bladen onderling ook elementen van ~producMorm~competition~~ omdat
immers de signatuur van de elkaar beconcurrerende bladen in vele gevallen
verschillend is~ waardoor in dat opzicht de concurrentie tussen die bladen
een vorm van producttvorm~concurrentie ist
Na deze inleidende opmerkingen zullen wij de in de aanhef van deze parat
graaf genoemde vier concurrentieverhoudingen achtereenvolgens besprekent
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I~S~ it De concurrentie met andere mediumtypen
De concurrentie tussen het dagblad en andere massa~communicatiemiddelen~
is een concurrentie die zich voor wat de abonnementenmarkt betreft vooral
afspeelt op het terrein van het productgebruikt Uit de verspreidingscijfers
van de dagbladen opgenomen in Bijlage l Zg blijkt dat het dagblad een alom
gemakkelijk verkrijgbaar artikel is~ dat bovendien in praktisch alle Neder~
landse gezinnen wordt gebruikt~ Hoewel het dagblad de laatste jaren steeds
duurder is geworden~ is het dagblad met een per Il januari IJ~a gemiddelde
prijs van f Z~Z per week l nog steeds het goedkoopste massatcommunicatie~
middel in Nederland~ De losse~nummerprijs bedraagt aO àIb cent per num~
mer~ voor welk bedrag geen enkel tijdschrift te koop ist De opinie~week~
bladen kosten per los nummer meer dan het dubbele van een dagbladt De
jaarprijs van het dagbladabonnement bedraagt fiZ X fZOZ ~ f lZOfiat Dit is
ook nog goedkoper dan het kijken naar televisie en nauwelijks duurder dan
het luisteren naar de radio~ zoals uit onderstaande berekening moge blijkent
Als wij uitgaan van de aanschafkosten van een zwart~wittelevisietoestel met
antenne voor f gOO~~ en een radiotoestel voor f qM~ ~ de luister~ en
kijkgelden in die verhouding delen~ dus ~ ~ l~ en de kosten van de RtTtVt~
gids gelijkelijk verdelen~ komen we tot de volgende jaarkostent

Kosten televisie per jaar
afschrijving in fi jaar ~ per jaar f IIbO ~~
luistert en kijkgeld ~b ~~
RtT ~ Vt~gids l ~I~~
elektriciteit
reparaties

Kosten radio per jaar
afschrijving in ~ O jaar ~ per jaar f IO~~
luistert en kijkgeld t OO ~~
R~T~Vt~gids
elektriciteit
reparaties ~ ~ ~ bO

f i iz bO

Wanneer dus het dagblad zich op zijn abonnementenmarkten bedreigd voelt
door andere media~ kan dit alleen zijn oorzaak vinden in de hypothese dat
de andere media zoals radio~ TtVt en tijdschriften beter voldoen aan de
informatiebehoeften van het publiek dan de dagbladent Uit de tot nu toe
bekende~ reeds eerder genoemde oplagecijfers blijkt dit echter in het geheel
nog niet~ Het wil ons dan ook voorkomen~ dat die bedreiging van de dag~
bladen door andere media op de abonnementenmarkt vooralsnog overt
trokken ist De ~ veronderstelde~ niet bewezen ~ grotere indringende kracht
van de T~V~ heeft otit eerder geleid tot een grotere nieuws~bewustheid~ waar~
door meer informatiebehoeften worden gewekt~ hetgeen de belangstelling
voor het dagblad gunstig beïnvloedt~ dan tot het omgekeerde~ een vermint
derde belangstelling voor het dagblad ten gevolge van de televisie~ Er is een
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analogie met de invloed van de gestegen radio~verkopen op de verkoop van
grammofoonplaten~ Aanvankelijk vreesde men dat de invoering van goed~
kopere kleine radiotypen de verkoop van platen zou stagneren~ Het tegen~
deel bleek waar te zijnt de radio bevorderde de verkoop van grammofoorn
platent Iets anders is het of het productbeleid van de dagbladen~ met name
het redactionele beleid en de productpresentatie zich onder invloed niet
alleen van de televisie~ maar ook van de tijdschriften niet moeten aanpassent
Snijders en Soetenhorst merken op dat onder invloed van de televisie~ de
dagbladredacties hun beleid in menig opzicht hebben moeten aanpassentjt
Zij wijzen op de volgende reeds gerealiseerde aanpassingew
a~ televisierecensie
bt invloed van televisie~nieuwsdient op nieuwsbehandeling in dagbladen
c ~ inhaken op TtVt~programmals
d ~ vernieuwing in sportverslaggeving
et invoering Iachter het nieuwsl~paginals met het indringende interview
f ~ invoering zgn~ editorialtpages~~IZ
Deze aanpassingen waren noodzakelijk en juistt Toch raken deze nog niet de
kern waar het om gaatt Als Snijders en Soetenhorst opmerkent Idat~ on~
geacht de vraag of de tv de lezer tijd kost~ tijd die hij niet meer besteedt
aan de kranYsj~ beginnen zij rond het eigenlijke probleem heen te draaien
zonder tot de kern door te dringent Waar het onzes inziens wezenlijk over
gaat is~ dat door de invloed van TtV~ en van de andere media~ er een vert
schuiving is opgetreden in de gebruiksfuncties van de mediat Het gevaar voor
de dagbladen is niet~ dat de andere media~ afgezien van hun productiebeleid
door een agressief verkoopbeleid enlof een harde prijspolitiek~ de dagbladen
zullen wegconcurreren~ Het gevaar bestaat wel~ dat de dagbladen door de
verschuivingen in de gebruiksfuncties der media~ steeds minder gaan bijt
dragen in de bevrediging van de informatiebehoefte van hun lezers~ Zulks
omdat andere media in die behoeften zijn gaan voorzien~ terwijl de dag~
bladen niet meer voldoen aan die informatieve functies die hun lezers van
hen verwachten~ Manders omschrijft de gebruiksfuncties van de massatmedia
als volgt~

tOnder gebruiksfunkties ten aanzien van een medium wordt verstaan welke informatiet
behoeften lin de meest brede zin van het woordl men door middel van een medium
bewust of onbewust vervult of mogelijk wil vervullen en in welke situatiest In het alge~
meen kan men stellen~ dat vanuit de ontvanger gezien~ de funktie van een medium ist
het voorzien in informatie~behoeften~ Bij de gebruiksfunkties gaat het er dan om welke
informatiebehoeften men door middel van een medium gerealiseerd wenst te zien en in
welke situaties ~~a

In dit verband zijn twee elementen in de gebruiksfuncties van de media van
het grootste belang~
a~ de selectiviteit in de gebruiksfunctie
b~ de supplementariteit of complementariteit in de gebruiksfunctie
Onder de selectiviteit in de gebruiksfuncties verstaat men het verschijnsel
Idat mensen in de vervulling van bepaalde informatiebehoeften in bepaalde
situaties bepaalde media zullen selecterenltjs Met betrekking tot de supple~
mentariteit of complementariteit van de gebruiksfuncties merkt Manders op~
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ISupplementair wil zeggen dat de mens ter voorziening van bepaalde informatiebehoef~
ten en in bepaalde situaties van meerdere media gebruik maakt of mogelijk gebruik wil
makent Complementair houdt in dat de mens ter voorziening in bepaalde informatie~
behoeften en in bepaalde situaties van bepaalde media gebruik maakt of mogelijk
gebruik wil makenl~~b

Het is voor het redactionele beleid van het dagblad van het grootste belang
dat de redactie inzicht heeft in deze selectiviteit~ supplementariteit en com~
plementariteit in de gebruiksfuncties van het eigen medium ten opzichte van
die der concurrerende media~ Kotler onderscheidt de tegenstanders van een
onderneming als concurrenten~ rivalen~ opponenten en vijandent Onder cont
currenten verstaat Kotler~ ~those who produce the same or simular productslt
Rivalen zijw Ithose who produce different products but compete for the
same buyers dollars~ time or needsl~ Hij merkt dan opi ICompetitors suggest
much of the flavor of productJorm competition~ while rivals suggest generic
competitionl~j~~ In deze zin zijn de andere media voor de dagbladen geen
concurrenten~ maar rivalent Zij Icompete for the same buyersl needsl~ zij
streven ernaar ~ bewust of onbewust ~ te voorzien in dezelfde nieuws~
behoeften als de dagbladent Indien de andere media hierin slagen~ zullen de
dagbladen hun marktpositie langzaam gaan verliezen~ De prijsstijgingen in de
abonnementensector zullen dan een versnellende rol kunnen gaan spelen~
niet omdat de concurrenten een beter product voor dezelfde of een lagere
prijs aanbieden~ maar doordat de dagbladlezer ervaart dat hij steeds minder
in zijn informatiebehoeften wordt bevredigd door het lezen van zijn dagblad~
totdat hij op een gegeven moment voor dit artikel dat hem niet meer inte~
resseert~ de gevraagde prijs niet meer wil betalen~
Een diepgaand onderzoek naar de gebruiksfuncties van de media is uiterst
noodzakelijk om de dagbladen in staat te stellen door een aangepast product~
beleid een dagblad te maken dat ook in de toekomst blijft voorzien in een
reële informatiebehoefte van de lezer~
In het bovenstaande hebben wij gesteld~ dat het gevaar voor de dagbladen
niet primair ligt in een agressief verkoop~ en prijsbeleid van de andere media
waardoor zij de dagbladen uit de markt zullen prijzen~ Een voorbehoud
moet worden gemaakt met betrekking tot de RtTtV~~bladen~ Deze bladen
hebben zich als verlengstuk van de omroeporganisaties ontwikkeld tot
formidabele concurrenten van de dagbladen~ niet alleen op de advertentiet
markt~ maar ook op de abonnementenmarktt Zij hebben dit kunnen doen
door het beginsel van vrijheid van informatie te verkrachten door een
beroep op de auteurswet waardoor het de dagbladen onmogelijk werd
gemaakt naar eigen inzicht programmagegevens van radio en TtV~ te publi~
ceren~ De nieuwsverspreiding met betrekking tot deze programmagegevens
werd aldus door de RtTtVttbladen gemonopoliseerd~ waardoor zij op hun
abonnementenmarkt een geweldige groei vertoonden~ die daarna in de
advertentie~exploitatie rechtstreeks tegen ota~ de dagbladen werd uitgebuit~
Reeds in fJbfi ~ toen van commerciële radio en televisie nog geen sprake was~
schreef Rooijt

In MG werd daarom het zgnt algemeen agreement gesloten dat in tgbo werd ver~
nieuwd en dat voor het deel dat betrekking had op de verzorging van de nieuwsdienst
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reeds is behandeld in hoofdstuk XIX~ paragraaf Z fin het boek van Rooij ~ v~Ntlt De
dagbladpers en de radio kwamen overeen dat de eerste slechts een beperkte samenvat~
ting~van de programmals in compres gedrukte vorm van dag tot dag zou opnemen en
een bespreking van komende radio~evenementen niet in Ilprogramma~gevendé I vorm
zou leveren~ waartegenover de andere partij zich verplichtte om gemiddeld ~ over een
jaar gerekend ~ niet meer dan ZZ paginals betaalde advertenties per week in een radio~
blad op te nemen~ Principieel acht ik deze overeenkomst bedenkelijke kanten te hebt
ben~ Sinds de Hoge Raad Ibij arrest van l ~ april t Jb S l beslist heeft ~ zij het eigenlijk
zonder motivering en mijns inziens met miskenning van de geest en letter van de bepa~
lingen van de Auteurswet inzake de niet te beperken vrijheid om met bronvermelding
Inieuwstijdingenll over te nemen ~ dat de radioprogrammals onder de algemene be~
scherming van genoemde wet vallen~ moet de opneming van programmals in de dag~
bladen wel voorwerp van een overeenkomst met de radio zijnt Ik acht het ook begrijpe~
lijk dat de pers van haar kant het quid pro quo vraagt in de vorm van een vrijwillige be~
perking van de advertentie~werving voor de programmabladen~ De beperking echter
welke de pers ten aanzien van de voorafgaande bespreking van radio~evenementen heeft
aanvaard~ gaat mijns inziens verder dan verantwoord is~ ook al heeft men dit onderdeel
van de overeenkomst een schone schijn trachten te geven door te spreken van de uit~
sluiting van besprekingen van tlprogrammagevend karakterll~ Het is bovendien de vraag
of de tegenprestatie vanwege de radio nog wel veel reele waarde voor de dagbladpers
heeft~ Het adverteren in de programmabladen schijnt na de oorlog~ mede tengevolge
van de papierschaarste wat moeizaam op gang te zijn gekomen~ In de laatste jaren~
waarin deze belemmering niet meer gold~ is~ naar uit steekproeven blijkt ~ de limiet van
ZZ paginals geenszins bereikt~ Daarenboven richt het adverteren in de programmabla~
den zich vrijwel geheel op aanbiedingen in zgn~ couponadvertenties~ die nooit een grote
specialiteit van de dagbladen zijn geweestt Gewone campagnes treft men in de radio~
bladen zo goed als niet aan~ Nadere overweging van deze regeling van de markt tussen
pers en radio komt mij daarom gewenst voorl~jn

In een voetnoot voegt Rooij daaraan toet

Ilk meen overigens dat de nieuwe Radiowet aan het absolute auteursrecht van de mono~
polistische omroepverenigingen beperkingen dient op te leggen~ Wettelijke regeling van
deze materie zou haar geheel uit de onzuivere sfeer van regeling bij overeenkomst
tussen partijen halenlt

Er is sedert Rooij in lJbfi deze regels schreef wel wat veranderdt Radio~ en
televisiereclame leggen met een gezamenlijke omzet in l J~ S van
J ~ l~~ AOO ~ OOO ~~ beslag op maar liefst Zf~Zo~o van de reclamebestedingen in
pers~ radio en televisiet Daar komt bij ~ dat de RtT~V~~bladen met een advert
tentietomzet van J S bt ~l ql AOH ~~ nog eens beslag leggen op fi~Soo van de
totale reclamebestedingen in pers~ radio en televisiet Gezien het directe
verband tussen beide~ kan men stellen dat de StT~EtR~t en de RtTtVt~
programmabladen de dagbladen beconcurreren met een advertentie~omzet
van ruim J ~ l ~ S tOOOtOOO~~ per jaar~ zijnde maar liefst JSoo van de totale
reclamebestedingen voor merkartikelen en ~diensten in pers~ radio en telet
visiet Jg
Wat echter wel bleef was het verbod aan de dagbladen programmagegevens
te publiceren~ anders dan in de door Rooij omschreven vormt Door dit
monopolie van de RtT~V~~bladen op het gebied van de nieuwsverspreiding~
worden zij in staat gesteld niet alleen op de abonnementenmarkt~ maar ook
op de advertentiemarkt aanzienlijke schade aan het dagbladbedrijf toe te
brengen~
Inmiddels werd er overleg gepleegd tussen de besturen van de NtOtSt en de
NtDtPt In een brief van beide besturen aan de Minister van Cultuur~ Recre~
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at ie en Maatschappelijk Werk van Z S juli l J~ l ~IO~ stellen beide besturen een
aantal uitgangspunten vast voor de toekomstige relatie tussen pers en omt
roep~ Als derde uitgangspunt wordt geformuleerdi ITe dien einde wordt
gezamenlijk een overlegtorgaan ingesteld~ dat tot taak heeft de nog tussen
pers en omroep bestaande geschillen op te lossen en de basis te vormen voor
uitvoering van een algemeen massa~communicatietbeleid op lange termijC
Eén van de bestaande geschillen was de vrije publicatie van programma~
gegevens~
Per l januari fs~a is een nieuwe overeenkomst terzake tussen N ~ DtPt en
NtOtSt van kracht gewordent Het jaarverslag van de NtDtP ~ over f J TS meldt
daarover het volgende~ IDe bespreking over het tussen N ~ OtS en NtDtP ~ te
sluiten contract inzake de publikatie van programmagegevens werden in het
verslagjaar afgesloten~ nadat over de door de NtDtP ~ te betalen kostern
vergoeding overeenstemming was bereikt~
Het overleg over de inhoud van het contract heeft bijna vijf jaar geduurd en
heeft geleid tot een resultaat~ waarmede de N ~ D ~ P ~ en ook de hoofdredacties
van de dagbladen allerminst gelukkig zijn~
Duidelijk is~ dat de omroep~ gesteund door de desbetreffende regeling van de
Omroepwet~ op dit punt de pers op onaanvaardbare wijze beperkt in haar
nieuwsgarende en nieuwsgevende taakt Een wijziging van de Omroepwet is
daarom ook om deze reden een dringende noodzaaC
Hieruit blijkt~ dat deze zaak nog steeds ligt in wat Rooij noemde Ide
onzuivere sfeer van regeling bij overeenkomstlt In SS jaar is er blijkbaar nog
geen mogelijkheid geweest deze zaak redelijk te regelen in de Omroepwet~
De RtT~V~~bladen~ die dagelijks en frequent gratis voor zichzelf reclame
maken via radio en TtV~ zijn in feite niets anders dan strikt commerciële uit~
gaven~ die op vele manieren door het huidige bestel worden bevoordeeldt
Het is niet meer dan redelijk~ dat de in strijd met de vrije nieuwsgaring vert
worven bescherming van deze media vervalt~ Dit zou een zeer gezonde bij~
drage tot sanering van de dagbladpers vormen~ omdat de vrije publicatie
vooraf van programmagegevens een sterk verkoopargument van de
dagbladen op de abonnementenmarkt vormt~ Op deze wijze zouden de
dagbladen tegenover de formidabele concurrentie van de omroepmedia ein~
delijk van die omroeporganisaties een minimaal Iquid pro quol ~ om met
Rooij te spreken ~ terugontvangen~
In het bovenstaande bespraken wij vooral de concurrentie met audio~visuele
media en met de RtTtVt~bladent Daarnaast staat het dagblad op de
abonnementenmarkt nog in concurrentie met andere mediatypen zoals
tijdschriften~ nieuwsbladen~ huistaanthuisbladen en winkelbladent Op de
abonnementenmarkt zijn het vooral de drie laatstgenoemde~ die de positie
van het dagblad kunnen bedreigent Vooral omdat voor de binnen~ en
buitenlandse berichtgeving de tijdschriften en de audiovisuele media
geduchte concurrenten vormen~ is de rol van de regionaal opererende
nieuwsbladen en gratis huis~aanthuisbladen ook in de nieuwsgaring belang~
rijk geworden~ Met name de regionale dagbladen zullen de ontwikkelingen
van deze bladen op het terrein van de regionale nieuwsvoorziening nauwt
lettend moeten volgent
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gende bladen in de vermelde Cebucotverzorgingsgebieden behalve als natiot
naai dagblad~ ook als regionaal dagblad beschouwd kunnen worden ~zie
tabel aj ~

Tabel A Nationale dagbladen die als regionaal dagblad beschouwd kunnen worden
per Cebuco verzorgingsgebied in dekkingspercentages

Algemeen De Courant Het Parool De Te~
Dagblad Het Nieuws legraaf

van de Dag
Cebuco~gebied z nr~ ry~ ~ó rh io

Amersfoort Zo ~ ~ ~ ZZ
Amsterdam Zl ~ ZZ jo Zfi
Haarlem ZZ ~ ~ ~ Zb
Hilversum Z~ ~ ~ ~ Zg
Alkmaar ZS ~ ~ ~ ZZ
Rotterdam ZS a l ~ ~ ~
Gorinchem m w ~ ~ ~
Zierikzee sJ is ~ ~ ~

Dit beeld wordt nog versterkt wanneer wij n agaan hoeveel abonnees van de
totale binnenlandse betaalde oplage van deze vier I landelijkel dagbladen met
deze percentages gemoeid zijn jzie tabel blt

Tabel fi Nationale dagbladen die als regionaal dagblad beschouwd kunnen worden
per Cebucotverzorgingsgebied in absolute cijfers

Algemeen De Courant Het Parool De Te~
Dagblad Het Nieuws legraaf

van de Dag
abs ~ abs ~ abs ~ abs ~

Cebucotgebied l nr ~ cijfers cijfers cijfers cijfers

Amersfoort Zo ~ ~ ~ ZO ~ fiZ~
Amsterdam Zl ~ Hg ~ ll~ IZa ~ OJO lO S~Ug
Haarlem
Hilversum Z~ ~ ~ ~ ZQfiHg
Alkmaar
Rotterdam ZH IZH ~ OOa ~ ~ ~
Gorinchem SA l S~ gfi l ~ ~ ~
Zierikzee s g IgaO ~ ~ ~

Totaal abs ~ laa ~ gll Hg ~ ll ~l IZa ~ OJO IH S~ Hag

Percentage totale binnern
landse betaalde oplage aH~g lio ag~g~Io IS ~~~lo Sfi~Ho

Volgens deze oti ~ redelijke benadering moet worden vastgesteld ~ dat de
nationale dagbladen Algemeen Dagblad ~ Nieuws van de Dag ~ Parool en Tele~
graaf voor respectievelijk aS~ g~ó~ aJJ~lo~~ ~Wó en Sfi~S~~ van hun oplagen
als regionale dagbladen beschouwd kunnen worden ~ as De overige ondert
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zochte nationale dagbladen~ N RCIHandelsblad~ Trouw~ Tijd en Volkskrant
hebben in geen enkel Cebucotverspreidingsgebied een zodanige oplage~ dat
ze op grond van hun dekkingspercentages in enig gebied als regionaal dagt
blad behandeld kunnen wordent Het opmerkelijke feit doet zich voor ~ dat
de genoemde nationale dagbladen~ die voor een groot gedeelte van hun op~
lage ook een regionale functie vervullen~ nu net de dagbladen zijn die blijt
kens hun jaarverslagen er financieel relatief goed voorstaan~ terwijl de andere
nationale bladen ~ die geen regionale functie vervullen ~ er met uitzondet
ring van de Volkskrant en NRCIHandelsblad~ die echter deel uitmaken van
resp~ de Perscombinatie en van de NDU I blijkens hun jaarverslagen slecht
voorstaant Deze coïncidentie zou ons verleiden tot de hypothese dat landet
lijke dagbladen economisch alleen stand kunnen houden wanneer zij inder~
daad gezorgd hebben voor een aanzienlijke Ihome~market~ waar zij de
functie van regionaal dagblad vervullen~ tenzij zij~ zoals Volkskrant en
NRCIHandelsblad~ volledig geïntegreerd in een groot dagbladconcern zijn
opgenoment In dat geval zou de stelling van Cecil King bewaarheid kunnen
worden dat er voor zelfstandig opererende zuiver nationale bladen geen
toekomst meer zou bestaant l Behalve op de advertentionele factoren
waarop wij in de volgendetparagraaf zullen terugkomen~ wijst Cecil King
blijkens het verslag ook op de gewijzigde gebruiksfunctie die vooral het
zuiver nationale dagblad op de abonnementenmarkt ernstig parten speelt~

Ad Z~
Daarmee zijn wij gekomen bij het tweede aspect van de concurrentie tussen
nationale en regionale bladen ~ Bij de bespreking van de klant~variabele in
B ~ f ~ wezen wij er al op~ dat de ontwikkeling in de richting van het lezen van
meer dan één dagblad in een gezin langzaam verloopt ~ In lJBfi was de dekt
king l O l~ in l WIJ was de dekking f f a ~ een toename dus van IS qo in vijftien
jaart as Wij wezen er reeds op III dat in llg~l in Z I~ filo van de huishoudens en
in Ig~B nog in I Slo van de huishoudens twee bladen gelezen werden ~ Men
mag er van uitgaan ~ dat in de meeste gevallen dit een combinatie van een
regionale krant met een nationale krant zal zijnt Deze relatieve achteruitgang
van f bqo zal als belangrijkste oorzaak hebben de hogere abonnementsprijzen ~
waardoor het lezen van twee bladen een kostbare zaak wordt ~ a I Daarnaast
lijkt ons de hypothese gewettigd ~ dat de langzame groei sedert I gbfi en de
achteruitgang sedert I gYl ook haar oorzaak vindt in de omstandigheid dat
door de ontwikkeling van radio en T~Vt als nieuws~ en informatie~ en opinie~
media enerzijds en door de ontwikkeling van de opiniettijdschriften ander
zijds de gebruiksfunctie van het nationale dagblad zodanig is gewijzigd ~ dat
het nationale dagblad ~ mede gelet op de verbetering van de binnern en
buitenlandse berichtgeving in de regionale dagbladen ~ niet meer of althans
niet meer in die mate als vroeger voorziet in dezelfde specifieke informatiet
behoefte van de lezers als vroegert Indien deze hypothese juist zou blijken ~
dan is de conclusie ~ dat de zuiver nationale dagbladen ofwel aan de hand van
de resultaten van gebruiksfunctie~onderzoek moeten komen tot een
geheel nieuwe redactionele formule waardoor zij weer wel in een thans nog
onbekend segment van de informatiebehoefte gaan voorzien ~ ofwel dat die
zuiver nationale dagbladen zich definitief bevinden in de Idecline~stagel van
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hun producttlevenscyclus waar zelfs met productvernieuwing niets meer aan
te redden is~

Ad S~~
Het is daarom niet verwonderlijk dat vele nationale dagbladen de oplossing
zoeken ofwel in het veroveren van een sterke thuismarkt~ waardoor zij
gedeeltelijk als regionaal dagblad opereren ~zie hierboven~ sub l j ofwel
trachten een stevige greep te verwerven op de regionale dagbladmarktt De
fusie tussen Cebema lTeulingsl en Spaarnestad in Igfia waaruit de VtNtU ~ is
ontstaan is een voorbeeld hiervant De VtN ~ Ut verkreeg daardoor het
Brabants Dagblad en het Eindhovens Dagblad en daarna door verdere aaw
kopen de dagbladen Oost Brabant~ Helmondse Courant en Nieuwsblad van
het Zuident Door integratie van die bladen tot de zgn~ Brabant~Persgroep
verkreeg de VtN ~ U ~ naast het slecht renderende dagblad De Tijd een stevige
greep op de regionale marktt ag De afbouw van het Vrije Volk tot een
Rotterdams regionaal dagblad versterkte de reeds vanouds gevestigde positie
op de regionale dagbladmarkt van de Nederlandse Dagblad Unie~ die
door bladen als Het Vaderland~ de Drentse en Asser Courant~ Emmer
Courant~ Rijn en Gouwe etc reeds een behoorlijk marktaandeel op
de regionale markt had~ terwijl de functie van het Parool als regionaal blad
in Amsterdam door het verdwijnen uit Amsterdam van het Vrije Volk werd
versterktt Door de verwerving van een minderheidsaandeel in de Verenigde
Noord Hollandse Dagbladen en door de aankoop van het Limburgs Dagblad
deed ook het Telegraaf~concern zijn eerste schreden op de zuiver regionale
marktt
Gezien de hierboven geschetste ontwikkelingen is het te verwachten dat het
niet bij deze eerste schreden van de Telegraaf zal blijven en dat niet alleen de
Telegraaf maar ook de andere uitgevers van landelijke bladen zullen trachten
hun aandeel op de regionale markt te vergrotent De regionale dagbladen
staan in twee opzichten in een goede uitgangspositie om de concurrentie van
de nationale bladen op te vangew
a~ hun marktpositie in hun verspreidingsgebied is meestal zeer sterk
bt ogenschijnlijk ~ gebruiksfunctietonderzoek zou ook deze hypothese
moeten bevestigen ~ is hun gebruiksfunctie minder aangetast dan bij de
zuiver nationale dagbladen het geval is~
Als wij echter de verklaring van het gestelde sub at voor een groot deel moet
ten zoeken in het gestelde sub b ~ ~ en dat ligt na al het voorafgaande voor
de hand ~ wordt op middellange termijn ook de positie van de regionale
dagbladen misschien ernstig bedreigd~ Niet alleen door de reeds genoemde
overnamedreiging van de zijde van de nationale dagbladconcerns~ maar ook
en nog wezenlijker door de te verwachten komst van de commerciële~~
regionale~ en kabeltelevisie~ Afgezien van de repercussies hiervan op de
advertentietomzet waarop wij in de volgende paragraaf terugkomen~ zal het
voor de regionale dagbladen een levenszaak zijn door tijdig uitgevoerd
gebruiksfunctie~onderzoek een adequaat redactioneel antwoord op deze
bedreiging te vinden~ terwijl het daarnaast tevens van het uiterste belang is
dat de regionale bladen in de exploitatie van regionale radio en televisie een
belangrijk aandeel krijgen~ ag
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~ ~SI t Z t De concurrentie tussen de nationale bladen onderling
Na het bovenstaande kunnen wij met betrekking tot de strijd tussen de
landelijke bladen tamelijk kort zijn~ In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk
behandelden wij onder het hoofd marktsegmentatie de verschillende signa~
turen van de nationale dagbladen~ die tot een vroeger wellicht duidelijke
maar toch steeds meer vervagende vorm van marktsegmentatie hebben
geleidt so Het is dan ook zeer de vraag of deze vorm van marktsegmentatie~
gezien de steeds meer vervagende grenzen tussen de op deze signatuur
gebaseerde marktsegmenten~ zich niet zal overlevent Het incident tussen De
Telegraaf en De Tijd~ waarbij De Telegraaf meldde~ dat commissarissen van
de VtN~U~~bladen hadden besloten het katholiek karakter van het dagblad
IDe Tijdl af te schaffen jzoals enkele jaren tevoren de Volkskrant reeds had
gedaanj en de felle reacties daarop in De Tijd zijn in deze illustratieft si
Het wil ons dan ook voorkomen~ dat de strijd tussen de landelijke dagbladen
zich vooral zal afspelen op het terrein van de regionale markten die zij reeds
beheersen en op het terrein van de uitbreiding van die regionale markten~
Alleen wanneer de nationale dagbladen er in slagen op deze regionale
markten een sterk marktaandeel te behouden en uit te breiden~ beschikken
zij over de basis om op grond van hun signatuur buiten die regionale Ihomet
marketsl zich als landelijk dagblad te handhaven~ De zuiver landelijke dagt
bladen die op geen enkele wijze in hun exploitatie kunnen steunen op sterke
steunpunten in de regio~ bevinden zich volgens onze hypothese~ zoals wij
hierboven sub b~ reeds constateerden~ in hun Idecline stagel tenzij zij er
alsnog in zouden slagen een nieuwe gebruiksfunctie te creëren en aldus door
Iproducttinnovationl erin zouden slagen nieuwe markten te ontsluiten~ Wij
vermoeden echter dat de gevolgen van het zich bevinden in de Idecline stagé
reeds zover hebben doorgewerkt~ dat deze mogelijkheden meer van theo~
retische dan van praktische aard blijken te zijn~

S~Z~a~ De concurrentie tussen de regionale dagbladen onderling
Hierboven sub b~ en ct schreven wij reeds over de regionale dagbladen die
worden uitgegeven door de grote concerns die ook reeds nationale dag~
bladen uitgeven~ Wanneer wij hier spreken over regionale dagbladen~
bedoelen wij de regionale dagbladen die niet worden uitgegeven door
concerns die ook nationale dagbladen uitgevent Deze regionale dagbladen
moeten nu of in de toekomst het hoofd bieden aan de volgende reeds
beschreven concurrentie~vormew
a~ concurrentie van RtTtV~tbladen~ huistaanthuisbladen~ nieuwsbladen~
tijdschriften~ opinieweekbladen~ winkelbladen
b~ concurrentie van landelijke bladen~ ofwel rechtstreeks of via de regionale
bladen die eigendom van uitgevers van landelijke bladen zijn
ct concurrentie van al of niet commerciële radio en televisie
dt concurrentie van al of niet commerciële regionale radio en televisie
e~ concurrentie van nieuwe media~ zoals kabeltelevisie~ beeldcassettes~ etc~
Wie deze positie bekijkt zal tot de conclusie komen~ dat het bijna ondenk~
baar is dat aan dit rijtje nog een zesde punt moet worden toegevoegd~
namel ijk ~
f~ concurrentie tussen regionale dagbladen onderling
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In deze situatie van de regionale dagbladen is het noodzakelijk tot een zo
groot mogelijke monopolievorming in het eigen verspreidingsgebied op het
gebied van de regionale dagbladexploitatie te komen~ Dat door die mono~
polievorming de pluriformiteit van de pers wordt ingekrompen~ achten wij
in verband met de functie van de resterende nationale en regionale dagt
bladen~ nationale en regionale radio en televisie en de functie van opinie~
weekbladen~ tijdschriften en huis~aan~huisbladen en nieuwsbladen ook in de
regio~ nauwelijks een bezwaar~ Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen achten
wij een concurrentiestrijd tussen regionale dagbladen nog aanvaardbaar met
name dan wanneer in eenzelfde grote afgezonderde regio twee dagbladen
beschikken over een groot abonneebestand en wanneer zij in die grote regio
kunnen beschikken over aanzienlijke Ihometmarketsl~ waar slechts weinig
concurrentie~inspanning vereist wordt~
Indien de regionale dagbladen de gunstige uitgangspositie die zij qua markt~
aandeel en gebruiksfunctie nog hebben~ volledig willen uitbuiten~ zullen zij
hun krachten niet meer mogen verspillen aan onderlinge concurrentiet Zij
zullen die onderlinge concurrentie moeten uitbannen ofwel door het maken
van gebiedsafspraken die ook op langere termijn nog groeimogelijkheden
bieden~ ofwel door vrijwillige fusies ofwel door vormen van co~peratieve
samenwerking ofwel door overnamet De bladen die dat niet doen~ zullen
vroeger of later onder de concurrentie met de andere media bezwijken en
dan noodgedwongen worden overgenomen ofwel door uitgevers van landet
lijke bladen of door een regionaal blad waarmee zij vroeger niet op vrijt
willige basis wilden samenwerkent Algemeen wordt aanvaard dat de zgn~
Isecond paperl in een regio de concurrentiestrijd meestal zal verliezen~ De
C~BtP~ wijst hierop~ daarmee zich aansluitend aan de in een memorandum
van Rooij beschreven ontwikkeling~ krachtens welke na de Tweede Wereld~
oorlog al verschillende van de Isecond papersr het veld hebben moeten
ruimen~ sZ De Isecond paperl heeft~ omdat zij de ~second paperl is~ al een
achterstand in de abonnementenmarkt en in de advertentiemarktt Zij moet
de concurrentiestrijd dus in alle hevigheid voeren~ maar beschikt anderzijds
over geringere middelen daartoe dan de grotere concurrentt In de exploitat
tiestructuur van deze bladen spelen daarnaast de steeds stijgende loonkosten
een belangrijke rolt Het gevolg hiervan is eerst een daling van de rentabili~
teit~ gevolg daarvan onvoldoende vermogen om de noodzakelijke investe~
ringen op te vangen waardoor de concurrentiestrijd weer extra bemoeilijkt
wordt~ Op den duur zullen de bestaansmogelijkheden zodanig worden aan~
getast~ dat het bedrijf tengevolge van de financiële spanningen de strijd ver~
liest en in handen van de concurrentie overgaat~
Wij hebben hierboven nog het onderscheid gehandhaafd tussen regionale
bladen die reeds eigendom zijn van landelijke concerns en regionale bladen
die nog zelfstandig of in een regionaal concern opererent Het is de vraag of
dit onderscheid nog wel zinvol is en of de dagbladen als mediumtype~ tegen~
over de concurrentie van andere reeds bestaande en nog te verwachten
nieuwe mediumtypen~ hun interne tegenstellingen niet geheel moeten overt
winnen en op vrijwillige basis tot ordening moeten koment
Tekenend is in dit verband ook~ dat na de fusie tussen de Spaarnestad en
Cebema en de latere aankopen van de bladen Oost Brabant~ Nieuwsblad van
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het Zuiden en Eindhovens Dagblad en Helmondse Courant door de V ~ NtU ~~
de redactionele samenwerking binnen de Stichting Zuid Oost Pers tot
genoemde nieuwe bladen werd uitgebreid~ en dat de omstandigheid dat de
nieuwe bladen alle VtNtU~~bladen waren~ hierop geen invloed heeft uitge~
oefendt In dit verband zij ook gewezen op het feit~ dat het Limburgs Dagt
blad na de overname door de Telegraaf~ toch lid is gebleven van de
redactionele samenwerking in de Gemeenschappelijke Pers Dienst fG ~ PtDtjt
Wij komen in het bovenstaande alleen al op de grond van de ontwikkelingen
op de abonnementenmarkt tot op deze vergaande conclusiest In de volgende
paragraaf zal blijken~ dat de concurrentieverhoudingen op de advertentie~
markt deze conclusies alleen maar bevestigen~

Sta ~ De concurrentie~variabele in de advertentiesector

SA tl~ De concurrentie met andere mediumtypen
Het mediumtype dagblad staat op de adverteerdersmarkt in concurrentie
met verschillende andere mediumtypent Wij zullen aandacht besteden aan
de belangrijkste onder hen~ ttwt de tijdschriften~ de audiovisuele media radio
en televisie~ de huis~aanthuisbladen en de nieuwsbladent Een cijfermatige
beschrijving van de onderhavige problematiek wordt bemoeilijkt door het
feit~ dat geen recente en betrouwbare gegevens bekend zijn over de reclame~
bestedingen in de genoemde mediat Het Economisch Instituut te Tilburg
staakte in IM de publicatie van dergelijke overzichten~ omdat de vroeger
gepubliceerde cijfers volgens een zegsman van het Instituut dermate aarn
vechtbaar waren~ dat een voortzetting van deze publicaties niet verantwoord
werd geacht~ In IM startte de documentatie~afdeling van de Nederlandse
Reclame Stichting een poging betrouwbare cijfers te publicerent Verder dan
tot globale en nog steeds twijfelachtige cijfers kwam men tot op dit moment
niet~ Het is te hopen~ dat de poging van de N~R~S~ wordt voortgezet en tot
succes zal leiden~ omdat het vanuit een oogpunt van reclamestatistiek wen~
selijk is~ dat op korte termijn betrouwbare gegevens inzake de reclamebestet
dingen in Nederland bekend wordent Wel zijn cijfers bekend omtrent de
reclamebestedingen voor merkartikelen en ~diensten in dagbladen~ tijd~
schriften en de audiovisuele mediat Deze cijfers worden op basis van bet
trouwbare metingen verstrekt door het Bureau voor BudgetternControlet

Tabel fi Brutotomzetten STER volgens eigen opgaven en volgens B ~ B~ C tmetingen
van lJfiZ~ IJZJ in miljoenen guldens J~

Jaar STER~opgave B~B~C~metingen

Igel fis ~ z fi~ ~a
tJfiH H IA HO ~ I
I gfig g a~ O g l~ S
t W O I t tl ~ Z i Og ~ fi
t JIl I Z~J I ZZ~B
lgyZ I D~O I MA
IJIS I BHA ~ VA
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Daarnaast verstrekken de Stichting Ether Reclame lSTERl en de Vereniging
de Nederlandse Dagbladpers INtDtPtj in hun jaarverslagen de totale bruto
omzetcijfers in dagbladen~ radio en televisie~ Uit een vergelijking van de door
de STER zelf verstrekte cijfers met de B~B~C~~cijfers blijkt ~ dat deze opgaven
vrijwel overeenkomen~ zoals is af te lezen uit tabel fit Hieruit kan worden

I geconcludeerd~ dat de reclame via de STER practisch uitsluitend betrekking
heeft op merkartikelen en tdienstent Aangezien van de gezamenlijke tijdt
schriftuitgevers

V
een totaalcijfers bekend zijn betreffende de bruto advert

tentie~omzetten a ~ kan een zelfde vergelijking voor wat de tijdschriften
betreft niet gemaakt wordent Vast staat echter~ dat de tijdschriften practisch
allemaal nationaal verspreide media zijnt Het is dan ook te verwachten~ dat
de omzet in advertenties voor merkartikelen en Aiensten verreweg het
grootste deel van de totale advertentie~omzet van de tijdschriften uitmaakt~

yf Geheel anders ligt de situatie bij de dagbladen~ zoals blijkt uit tabel ~Iss

Tabel l Advertentieeomzetten dagbladen~ totaal~ merkartikelen en tdiensten en
overige omzetten met en zonder personeels~advertentiessb

Jaar totaalf merkartikelen
en ~diensten

overige omzetten

incl~ personeel excl~ personeel

lJW SZO lYa lafi JH
IJfiH gfb lgZ l~Il ltH
lgfig als ZoZ Zls tbl
lglO aQfi lHg MI tJo
tWl QaZ lHZ Zfio lga
IWIZ aaS lgo Zbb lag
lJ~IS filO ZlS Zgs lJs

t alle cijfers in miljoenen guldens

Rond aZo~o van de dagbladadvertentie~omzet blijkt in f M nog maar afkom~
stiQ te zijn uit de sector merkartikelen en ~diensten~ t I Hoo is afkomstig van
personeelsadvertenties en t aOoo bestaat uit I overige advertentiesl ~ voornat
melijk afkomstig van de plaatselijke en regionale adverteerders Ivoor zover
deze laatste niet vallen onder merken en ~dienstenj ~ Wanneer wij derhalve de
dagbladpositie op de adverteerdersmarkt willen vergelijken met de positie
van de tijdschriften en de audiovisuele media ~ moet de vergelijking beperkt
blijven tot de advertentietomzetten voor merkartikelen en tdiensten ~
In tabel B vergelijken wij die omzetten in deze media ~
De totale reclamebestedingen voor merkartikelen en tdiensten in de genoem~
de media belopen in MS ruim f bZbtOOOtOOO ~ Het totale indexcijfer voor
deze media O gfi~ ~ IOOj bedraagt in fg ~IS ISfi~ St Hieruit blijkt ~ dat de
STER~ zoals bekend ~ grote ~ negatieve invloed heeft uitgeoefend op de omt
zetten in de dagbladen en in aanzienlijk geringere mate op die in de tijdt
schriften ~ De verklaring voor dit verschil in effect van de ethertreclame op
dagbladen en op tijdschriften moet gezocht worden in de activiteiten van de
tijdschriften op de reclamemarkt en in het achterblijven daarin van de dagt
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Tabel H Advertentie~omzetten voor merkartikelen en ~diensten in dagbladen ~ tijd~
schriften en STER i radio e t televisiel van lJfiZ~ fBZJ in miljoenen guldens en in im
dices t lJfil w fOOI s~

Jaar Dagbladen index Tijdschriften index STER index

fJS l f M fOO toH l OO ss tOO
fJSH tJZ f l O ~S tfg tfO ~Z HO fbM
fJSg ZOZ ffs ~ t IJS f M~ O JZ fn~s
MO l HJ fOH ~ s Ijs tZJJ fOg ZOfi~~
IW f fsz toa ~s faO f~Zq fZZ zM~ Z
f W z fgo fos ~ z tSS faaa fzs zO~~
fg~j Zffi tZS~s l ~IJ ffiO ~ l t aT ZfiH~ fi

t radio van maart f JfiH af

bladent De tijdschriften organiseerden zich in de zgnt TON~groepsg Ihet
TijdschriftenAezerskring~onderzoek Nederlandj~ Deze TOWgroep was in
twee opzichten actief~ Op de eerste plaats verrichtten zij de inmiddels be~
kende tijdschriftenAezerskring~onderzoeken~ voor het eerst in I gW ~het jaar
waarin de STER haar televisie~reclame~uitzendingen begonj en vervolgens in
IW O ~ Deze TOWrapporten hebben grote invloed gehad op de media~keuze
van de adverteerders en wel om de volgende redenew
at het waren nationale onderzoeken waarin individuele titels waren opget
nomen~
bt zij gaven betrouwbare cijfers omtrent mediumbereik~
ct idem inzake sociaalteconomische kenmerken lezerskring~
dt idem inzake gebruik en verbruik van producten~
et idem inzake contactfrequentie~
f ~ de onderzoekmethoden waren goed~
g ~ de steekproefmethode was redelijk~
h~ de informatie was uitstekend toegankelijk voor de adverteerders~
Daarnaast waren de participanten van de TONtgroep zeer actief op de volt
gende gebiedeni
it door samenwerking met buitenlandse uitgevers en researchbureaus ver~
schaften zij adverteerders de gelegenheid via bepaalde media~selectie~
modellen de TOWgegevens toe te passen bij computerised media~planning~
j ~ dit technisch apparaat stond ook de participanten ter beschikking zodat
die~ indien gewenst~ voor de uitdraaiing van alternatieve mediatplannen kon~
den zorgen~
k ~ de sales~managers van de TOWparticipanten kregen een zeer gespeciali~
seerde opleiding in het reclame~vak in het bijzonder in de gecomputeriseerde
media~selectie en in het werken met de gegevens van de TONtrapporten~
I ~ goedgeschoolde marketingtteams staan de sales~managers bij de TOWpart
ticipanten terzijde bij hun verkoopactiviteiten~
m~ de advertentievertegenwoordigers kregen eveneens een gedegen training~
De dagbladuitgevers stelden daar lange tijd nagenoeg niets tegenover~ In
Igss publiceerde het Cebuco het eerste nationaal dagbladonderzoek~ het
zgn~ IGeen Dagl~rapportt Dit was dus nog vóór het begin van de Ster~reclame~
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Dit nationaal dagbladonderzoek verschafte practisch geen bereiksgegevens
der individuele dagbladen~ geen sociaal~economische kenmerken van lezerst
kringen~ geen gegevens inzake gebruik en verbruik van producten en slechts
enkele gegevens inzake het reclamebereik~ waar echter bij gebrek aan andere
gegevens niet veel mee te doen vielt Hoewel de onderzoekmethoden en de
steekproefopzet goed waren~ waren de onderzoekresultaten niet toeganket
lijk voor adverteerders~
Per eind lgn~ dus ruim zes jaar later ~ en net gedurende de zes startjaren
van de Ster ~ komen de dagbladen in samenwerking met het NOP met gege~
vens die vergelijkbaar zijn met de TON It en TON Wgegevens~ Echtert
a~ De dagbladen hadden tot lJ ~IS weinig aan te bieden aan uitdraaiingsmot
gelijkheden~ de adverteerders moesten daar zelf voor zorgen~ Pas sedert l Ws
biedt het Cebuco aan adverteerders dezelfde uitdraaifaciliteiten als de tijd~
schriftent
bt Mogelijkheden om alternatieve media~plannen uit te draaien hebben de
dagbladuitgevers ook pas met ingang van lg IS gecreëerd~
Op beide sub a~ en bt genoemde terreinen hebben de dagbladen dus een
aanzienlijke achterstand in te lopen~
ct Het ontbrak het merendeel der dagbladen aan de know~how om met de
NOPtgegevens te werken~ aan opleiding van sales~managers werd te weinig
gedaan~ Pas na l WO is in deze situatie geleidelijk aan verandering gekoment
d ~ Een geschoold en getrained verkoopapparaat vergelijkbaar met de tijdt
schriften bestaat slechts bij enkele grotere dagbladconcernst

p In deze situatie is het niet verwonderlijk~ dat de tijdschriftuitgevers er aam
zienlijk beter in geslaagd zijn de uitdaging van de TVtreclame tegemoet te
treden dan de dagbladuitgevers~ Aldus heeft de komst van radio~ en TV~re~
clame de dagbladen in drievoudige zin nadelig beïnvloedt
at door de invloed van de radiw en TV~reclame in directe zin~
bt door de daarmee samenhangende groei van de R~T~Vt~bladen~
ct door de uitstekend voorbereide reactie van de tijdschriften~ die daardoor
niet alleen de concurrentie van de RtT~V~~bladen beter hebben opgevangen~
maar bovendien zich ontwikkelden tot ernstige concurrenten van de dag~
bladent

Tenslotte nog een opmerking over de concurrentie tussen de dagbladen en
de huis~aamhuisbladen ~ Uit tabel l bleek ~ dat de omzet in de dagbladen in
lWS voor aZo~o bestaat uit merkartikelen en ~diensten ~ voor f lHoo uit persot
neelsadvertenties en voor t QOoo uit overige advertenties ~ waaronder in dit
geval verstaan moet worden hoofdzakelijk de plaatselijke en een deel van de
regionale adverteerders~ namelijk in zoverre die laatste al niet vallen onder
merken en ~dienstent Het lijkt ons juist te stellen ~ dat de dagbladen met die
~Woo van hun omzet in concurrentie staan met vooral de huis~aamhuisbladen
en de nieuwsbladen ~ Het is daarom interessant de cijfers uit tabel ~ om te
rekenen in indices ~ hetgeen is geschied in tabel J ~
Uit deze tabel blijkt ~ dat de overige advertentietomzetten zich aanzienlijk
gunstiger hebben ontwikkeld dan de omzetten in merkartikelen en tdiensten

zodanig zelfs ~ dat zij het niet alleen aanzienlijk beter deden dan de tijd~
schriften jindex lg~ S ~ voor tijdschriften lfiO ~ lj ~ maar dat zij bovendien er
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Tabel g Advertentietomzetten dagbladen in indices lsfi~~lsl~t totaal~ merkartiket
len~en ~diensten en overige omzetten zonder personeel IlsfiZ w fOOI s g

Jaar totaal merkartikelen overige omzetten
en ~diensten excl~ personeel

lJW tOO IOO tOO
lgfiH ttQt ttO ~S tZO ~a
tJfiJ tZJ~ ttfiJ tbq ~ t
tWO tJ J ~Q tOH ~ fi tgIJ~g
MI tiH~ t tOa ~fi tJH ~O
IJn tsJ~ t tMZ Igt~H
M~a tbg~q tZS~fi l sg~O

toe hebben bijgedragen~ dat de omzetontwikkeling van de dagbladen prakt
tisch gelijk is gebleven met die in de tijdschriften jdagbladen I bJ ~ a ~ tijdschrif~
ten ffiO ~tj ~ Toch is het gevaarlijk uit deze gunstige ontwikkeling al te opti~
mistische conclusies te trekken met betrekking tot de concurrentie met de
huis~aanthuisbladen en de nieuwsbladen~ Het is immers een teken aan de
wand~ dat de ontwikkeling in de omzetten in de groep Ioverige exclusief
personeell~ sedert l WO~ Il W f practisch stilstaatt Deze alarmerende ont~
wikkeling kan onzes inziens uitsluitend verklaard worden door de prijscon~
currentie met de huis~aanthuisbladen en de nieuwsbladen~ Ondanks het
feit~ dat wij deze stelling niet met cijfers kunnen staven~ lijkt de juistheid
ervan onbetwistbaar~

Z tatZ ~ De concurrentie tussen regionale en nationale dagbladen
Dat de invloed van de radio~ en TtVt~reclame en de relatieve positieverbetet
ring van de tijdschriften zich vooral manifesteert in de nationale adverteer~
ders~ is een duidelijke zaak om twee redeneni
f~ de nationale adverteerder vindt in radio en TtVt en in landelijk vert
spreide weekbladen een reëel alternatief met aantrekkelijke mogelijkheden
ten opzichte van de nationale advertenties
Z de regionale adverteerder zou bij reclame over radio en televisie en de
meeste tijdschriften zich aan een enorme verspilling te buiten gaan gezien de
grote Iwastel die optreedt wanneer hij zijn voor een geografisch beperkt
publiek bestemde boodschap via een medium met nationaal bereik uitzendtt

Tabel tO Toename ctq~ afname advertentievolumen in ~Y~ per advertentiegroep

tJfil l JfiH tgfiJ tg~O IJZt tgn tJZII

nationale adver~
tenties AZ~fi t J~H ~ Z A Z~ j A ~ ~a ~tZt tfi
regionale adver~
tentiest t t~Z ttJ~S ttO ~ fi ~ a ~ a ~S ~ Z fi fs~fi
overige adver~
tenties t O~ t tl fi~ a ttH ~S t a~~ ~ fiJ I~g tg~H
totaal ~ a~t ttZ tIl I~q t IJ ~ ~ ~l ~ q tg Z

t advertenties van landelijke adverteerders met eigen verkooppunten
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Het is dan ook niet verwonderlijk~ dat de grootste negatieve invloed voor de
dagbladen uitging op de omzet van de nationale advertentiest De jaarversla~
gen van de NtDtP ~ geven samengevoegd het overzicht~ dat vermeld is in
tabel lOtbo
Bij de beoordeling van deze cijfers dient in aanmerking te worden genomen
de gunstige economische conjunctuur in l JfiS en l JfiJ en de verslechtering
van de conjunctuur tegen medio IWO en vooral in IWI t Omdat in de
rubriek toverige advertentiesl mede begrepen zijn de personeelsadvertenties~
werkt de conjunctuur ook direct op deze rubriek uit~ De enorme daling bij
de nationale advertenties is echter niet alleen uit conjuncturele invloeden te
verklaren~ IBij de groep nationale advertenties was de volumedaling het
sterkst~ namelijk ~~ql hetgeen duidelijk is te wijten aan de invloed van de
Stertreclamel merkt het jaarverslag IgJIl dan ook terecht op~ bi Dat de
nationale advertenties en in geringe mate ook nog de regionale advertenties
ladvertenties van landelijke adverteerders met eigen regionale verkoopt
puntenj het meest in aanmerking komen voor radio~ en T~Vttreclame~
adstrueert het jaarverslag t W~ met de gegevens van tabel l f t bz

Tabel tt Indices advertentievolume rfgfifi w fOOl Peradvertentiegroepb~

Jaar~ nationale
advertenties

regionale
advertenties

overige
advertenties

totaal
volume

l Jfifi tOO tOO tOO lOO
tgfil Hl~a tOt~Z tOOJ gb~J
tJfiH JO~I tta ~ fi t l fi ~a tOl ~ a
tJfig Hg~~ tZfi~ t tW~ t ttJ~fi
tglO lH~t ttH~~ tbU~ tZM~~
tglt fia~ fi ttZ~J ~QZb ttfi~fi
tJIZ SU l tOIJ IaJ~H tOl~t
tJlS fiO~ l tta~~ Iq~~b ttfi~J

Men dient zich hierbij te realiseren~ dat nationale advertenties advertenties
zijn van nationale adverteerders~ die in principe op nationale schaal in alle
media adverteren~ dus ook in de regionale media~ De teruggang van de
nationale advertenties komt dus niet alleen terecht bij de nationale dagt
bladen~ maar ook bij de regionale dagbladen~ Het verschil is echter~ dat de
regionale en plaatselijke advertenties in hoofdzaak voorkomen bij de regiot
nale bladen en de nationale bladen voorzover die een regionale functie
vervullen ~zie vorige paragraafjt Dit betekent~ dat de nationale dagbladen in
het algemeen een minstens relatief veel sterkere bezetting hebben met
nationale advertenties dan de regionale dagbladent Vandaar dat de regionale
bladen relatief veel meer geprofiteerd hebben van de stijging van de regio~
nale en overige advertenties~ dan de nationale dagbladent Omgekeerd ligt
het voor de hand dat de nationale bladen sterker onder de achteruitgang van
de nationale advertenties hebben geleden~ naar de mate dat zij minder een
regionale functie hebben vervuldt Deze ontwikkeling versterkt in hevige
mate het reeds in verband met de abonnementenmarkt gesignaleerde streven
van de nationale dagbladen om enerzijds hun eigen regionale functie te ver~
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sterken en anderzijds door fusies en overname een greep te krijgen op de
regionale dagbladmarkt~

Iat Sl De concurrentie tussen de regionale bladen onderling
Het streven naar monopolisering van de regionale dagbladen ~ dat wij reeds
signaleerden naar aanleiding van de ontwikkelingen op de abonnementent
markt ~ wordt versterkt door de ontwikkelingen op de advertentiemarkt ~ De
felle concurrentie met de andere mediumtypen en de landelijke dagbladen
alsmede de vrees voor de invloed van regionale commerciële radio~ en TtVt~
uitzendingen annex kabeltelevisie ~ beeldcassettes etc ~ dwingt de uitgevers
van de regionale bladen naar het vormen van zo sterk mogelijke ~ binnen hun
eigen mediumtype ~ liefst monopolistische posities op de regionale advertern
tiemarkten ~ Dit streven wordt nog versterkt door de groeiende erkenning ~
dat met name de regionale dagbladen aanvankelijk zijn achtergebleven in het
opzetten van een goede marketing~organisatie ~ welke omissie zich begon te
wreken toen vooral op de nationale markt~ maar in toenemende mate ook
op de regionale markt met researchgegevens gewerkt moest gaan worden ~
Vandaar dat onder druk van het verschijnen van de resultaten van het NOPt
onderzoek vooral de concurrentie tussen de grote en kleine regionale dagt
bladen is verhevigd ~ De reeds te signaleren vormen van samenwerking tussen
de grote regionale dagbladen met betrekking tot evaluatie en verwerking van
de NOPtgegevens en andere onderzoekgegevens achten wij echter daarom
een ongunstige ontwikkeling ~ omdat het erover gaat de media in aaneent
gesloten regiols te presenterent Alleen daardoor worden de bereikcijfers
gunstiger beïnvloed en stijgen de omzetten op de advertentiemarkt ~ Een
samenwerking tussen een groot en enkele kleinere media in dezelfde regio
lijkt ons dus doelmatiger dan tussen grote regionale bladen in niet aan elkaar
grenzende regiols ~ Het probleem is ~ dat een samenwerking tussen grote niet
aan elkaar grenzende bladen ~ die dus ten opzichte van elkaar noch op de
abonnementenmarkt ~ noch op de advertentiemarkt in concurrentie staan ~
gemakkelijker ~ als men wil collegialiter ~ te realiseren is ~ dan de samem
werking tussen bladen die met elkaar op beide markten in een concurrentie~
verhouding staan ~ Toch is de samenwerking in het laatste geval veel belangt
rijker en doelmatiger dan in het eerste ~ Het behoeft geen betoog dat het
bovendien noodzakelijk is dat de regionale bladen beschikken over de knowt
how die nodig is om iiberhaupt met de NOPt en andere researchgegevens te
gaan werken ~ Wij komen in het kader van het hoofdstuk over marketing~
research op deze problematiek terug~ l Gezien de geweldige concurrentie
die de regionale dagbladen reeds ondervinden van andere mediumtypen en
van de landelijke dagbladen ~ zal het voor hun voortbestaan van enorme
betekenis zijn wanneer zij elkaar in redelijk omvangrijke verspreidings~
gebieden weten te vinden in een vorm van samenwerking ~ die resulteert in
een geconcentreerd mediumaanbod per gezamenlijk verbreidingsgebied ~
waardoor de adverteerder via een regionale mediacombinatie zijn prospects

f in die regio zo doelmatig mogelijk kan bereikent Op die manier zal ook door
middel van per regio gebundelde marktgegevens de adverteerdersmarkt doel~
matiger door de uitgevers kunnen worden bewerkt ~ mits zij ervoor gezorgd
hebben over de hierboven genoemde noodzakelijke know~how te beschikken ~
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IS~ De omgevingsvariabelen

De omgevingsvariabelen~ nader gespecificeerd als technologische~ economi~
sche en culturele factoren~ alsmede de relevante overheidsmaatregelen zijn
eveneens vraag~variabelen waarop de dagbladuitgever zelf geen directe int
vloed kan uitoefenen~ maar die op hun beurt wel grote invloed uitoefenen
op de verkoopresultaten van het dagbladbedrijf~ Wij zullen deze ondert
scheiden omgevingsvariabelen successievelijk besprekent

~tSt~t Technologische ontwikkelingen
De ontwikkelingen in de techniek oefenen door hun betekenis met betrekt
king tot productverbetering en mogelijke kostenverhoging grote invloed uit
op de commerciële resultaten van het dagbladbedrijf~ Enerzijds omdat de
toepassing van de resultaten van technische vernieuwingen de dagbladen
plaatsen voor de noodzaak van grote investeringen en anderzijds omdat
nietAnvoering van technische vernieuwingen van directe invloed kan zijn op
de concurrentiepositie van de dagbladen en omdat door nietAnvoering de
mogelijkheid tot rationalisatie en efficiency~verbetering wordt tegengehou~
den~ De concurrentie die de dagbladen ondervinden van radio en vooral van
televisie heeft hun genoopt tot het nemen van maatregelen die ten doel
hebben de snelheid van de informatie en van de informatieverwerking tot
het maximale op te voeren om daardoor de actualiteit van de informatie in
het dagblad te verbeteren~ zodat het dagblad~ hoewel in de directe nieuwst
berichtgeving toch meestal achterliggend bij radio en televisie~ althans in de
achtergrondinformatie~ de blijvende illustratie en de opinie een uiterst
actuele aansluiting op radio en televisie blijft gevent De technologische
vernieuwingen stelden de dagbladen daartoe ook daadwerkelijk in staat~
zoals een greep uit de technische vernieuwingen van de laatste jaren illus~
treerti
~ fototransmissie~
De tijd van het per post~ trein of bode bezorgde pakketje actuele nieuws~
fotols is voorbijt Een net van nationale~ internationale en intercontinentale
radio~telefonische transmissiemogelijkheden zorgt er thans voor dat binnen
enkele minuten actuele nieuwsfotols worden overgeseind van het ene cont
tinent naar de krantenredacties op een ander continentt Praktisch ieder
dagblad heeft de beschikking over een telefototontvangstapparaat voor de
ontvangst van deze fotolst Zelfs hebben vele redacties de beschikking over
een telefotozender om hun eigen verslaggevers in staat te stellen over grote
afstanden snel hun eigen foto~s naar de eigen redactie te zenden~ een
mogelijkheid waar zelfs binnenlands met name de sportredacties~ veel
gebruik van maken~ Het einde van deze ontwikkelingen is nog niet in zicht~
Commissies van internationale dagbladorganisaties onderhandelen reeds
thans over de huur van communicatiekanalen in aardsatellieten waardoor in
de toekomst de snelheid en kwaliteit van de transmissie nog verder zal
worden geperfectioneerdt
~ teksttransmissiet
De opvoering van de snelheid van de teksttransmissie wordt op twee manie~
ren nagestreefd~Enerzijds door de snelheid van de traditionele telexmachine
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op te voeren~ Reeds thans zijn machines met een snelheid van HO Baud in
gebruik~ in de toekomst zullen er nog snellere machines komen~ Anderzijds
door de telexmachine uit te rusten met perforeerapparatuur waardoor niet
alleen de leesbare tekst wordt doorgeseind~ maar de tekst tevens bij de
ontvanger verschijnt in de vorm van een ponsband die direct in de zett
machine ingevoerd kan worden~ Bovendien zij opgemerkt~ dat het door
middel van facsimile~transmissie via de normale telefoonlijnen mogelijk is
gehele of gedeeltelijke paginals tekst over te seinent
~ tekstverwerking~
Werd vroeger nog iedere letter van de tekst met de hand op de zetmachine
aangeslagen~ later werden ponsbanden ingevoerd waardoor op een traditio~
nele machine qOO krantenkolomregels per uur gezet konden wordent De
nieuwste zetmachines verwerken in lood zelfs meer dan tOOO regels
per uurt Aanvankelijk werden de bovengenoemde ponsbanden door telet
typisten op tellende toetsenborden vervaardigd~ hetgeen inhield~ dat de tele~
typist er zelf zorg voor droeg dat de regels op de juiste manier werden uitget
vuld en afbrekingen van woorden op het einde van de regel correct werden
aangebracht~ Thans behoeft de teletypist zich bij inschakeling van een
proces~computer hier niet meer over te bekommerent Hij tikt de ponsband
eindloos~ waarna deze eindloze band door de computer gelezen wordt en de
computer voor een nieuwe band zorgt~ waarin de regels in codetekens pre~
cies op de breedtemaat van een kranteregel staan~ eventueel voorzien van
door de computer aangegeven woordafbrekingen~ De inschakeling van de
computer heeft aldus enerzijds de tiksnelheid van de teletypist met circa
J O~aOoo verhoogd en heeft er voorts toe bijgedragen~ dat de zetmachines
sneller~ regelmatiger en met minder storingen kunnen producerent Het ziet
er naar uit~ dat in een latere fase de teletypist zelfs al uitgeschakeld gaat worden
doordat de journalisten op hun redactie de beschikking krijgen over
schrijfmachines die machinetleesbaar schrift lOtCtRttOptical Character
Readingj kunnen producerent De nieuwste ontwikkeling is dat de schone
banden van de teletypist in een fotozetmachine worden ingevoerd waardoor
de tekst of in film of in papierdruk wordt afgeleverd in snelheden van
duizenden lettertekens per secondet De ter zetterij via lood of fotosetting
gereedgekomen hele paginá s worden bij het hoogdrukprocédé geprágd in
kartonnen matrijzen~ die vroeger aan de achterkant ingeplakt moesten wor~
den om een gave afdruk van de rondstype te verkrijgent Door de invoering
van notpackmatrijzen is dit inplakken overbodig geworden~ hetgeen evern
eens de snelheid van verwerking ten goede is gekomen~
~ fotowerking~
Waar vroeger de dagbladredacties hun voor de krant geselecteerde fotols
naar een clichétfabriek moesten brengen waar ze langs chemigrafische weg
geclicheerd werden~ hetgeen met de expeditietijd vele uren kostte~ beschikt
ken nu de redacties over standaardtclichografen waardoor ter redactie in
enkele minuten tijd via elektronischtmechanische weg plastic clichees vert
vaardigd worden in een formaat van t x l ten opzichte van de originele fotot
In moderne bedrijven deden ook vario~clichografen hun intrede waardoor in
die bedrijven ook vergrotingen en verkleiningen van de originele foto in één
productiegang gefabriceerd kunnen worden~
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~ druktechnieken~
Naast de vele vernieuwingen in tekst~ en fototransmissie en tverwerking
moet de aandacht worden gevestigd op de vele verbeteringen in de druktech~
niek~ verbeteringen die niet alleen zorgen voor een snellere afdruk van de
redactionele tekst~ maar ook zorgen voor een betere reproductie van de
redactionele en advertentionele tekst en afbeelding~ hetgeen in de harde
concurrentie met damest en radiot en T~Vttbiaden en met de kleurern
reclametelevisie een steeds hardere noodzaak is gebleken~ vooral met
het oog op de langzaam maar zeker toenemende vraag naar meerkleurendruk
ook in de dagbladent Naast de vele verbeteringen aan de traditionele hoogt
druktrotatiemachine met betrekking tot omloopsnelheid~ vouwapparaten~
automatische rollensterren~ filminktwerken~ vierkleurentunits~ etc~
moet gewezen worden op de ontwikkeling van grote~ snelle offset~rotatiet
persen~ die zeker wanneer ze straks zonder vernieuwing van de drukplaten
tijdens het drukken ook voor grote oplagen gebruikt kunnen worden~ een
grote toekomst tegemoet zullen gaan~ al of niet in combinatie met de
traditionele hoogdrukmachines~ Immers vooral in de offsetrotatie schuilen
grote mogelijkheden om de dagbladen ook op het gebied van kleurendruk te
laten concurreren met de hierboven genoemde andere kleurenmedia~ Deze
ontwikkeling naar offset is ook van groot belang~ omdat de offsetdruk qua
techniek een betere en snellere aansluiting geeft op het fotografisch zettent

Deze willekeurige greep uit de ontwikkeling van een stuk dagbladtechniek
toont aan~ dat de technologische ontwikkeling de dagbladen de mogelijkt
heden biedt om door perfectionering van hun product zowel qua snelheid
als qua kwaliteit slagvaardig te reageren op de concurrentie van de andere
media~ waardoor het dagblad zijn positie als informatiemedium kan
behoudent Gebleken is tevens~ dat door de invoering van deze moderne
technieken arbeidsbesparend kan worden opgetreden~ hetgeen bij dezelfde
kosten kan leiden tot een hogere productie waardoor de productiviteit per
personeelslid wordt opgevoerdt Maar daar staat tegenover~ dat er grote
investeringen moeten worden verricht~ dat het personeel met de nieuwe
technieken vertrouwd moet worden gemaakt~ hetgeen niet alleen een
kwestie is van technische scholing~ maar ook van psychologische aanpassingt
Toch zullen deze technische ontwikkelingen gevolgd moeten worden op
straffe van het gevaar door de concurrentie uit de markt geprijsd te worden~

S~b~Z~ De economische factor
De economische factor is een zeer belangrijk element in het marketingt
systeem van het dagbladbedrijft Zich onttrekkend aan beïnvloeding door het
management van het dagbladbedrijf~ oefent het op meerdere niveaus grote
invloed uit op de marketing~inspanning en de verkoopresultaten van de
dagbladonderneming~ Om een goed inzicht te krijgen op die uitgeoefende
invloed~ is het zinvol een onderscheid te maken tussew
at internationale economische factoren
bt nationale economische factoren
ct regionale economische factoren
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Adat internationale economische factoren
In tweeërlei opzicht is het Nederlandse dagbladbedrijf in zeer hoge mate

~afhankelijk van het buitenland~ Op de eerste plaats voor wat betreft de
leverantie van papier en op de tweede plaats voor wat betreft de levering van
machinest Aan de jaarverslagen van de Nederlandse Dagblad Pers over l g~ S
en l J~l ontlenen wij de cijfers van tabel lZI bs

Tabel IQ Papierverbruik ten behoeve van dagbladen

Jaar~ verbruik ltont index stijging ctq~ daling
ten van l OOO van jaar tot jaar
kgj in W

lJfia l lO~ IBJ lOO
lgfifi IJO~ fiI I llt ~ fi ll ~ fi
tgfifi ZOZ~ Hfi l l tH ~ B fiA
lJfi I ZO I~ fiI S tZl ~ fi Za
IgGH ZaI~SBfi lab~fi ll ~ b
I gfiJ ZbB~a lfi l fi l ~O l l ~ fi
t W O ZfiHtH aJ t S IA a~
tJ I t Zfi~~SSb tba ~ Z ~Zl
IJ IZ ZafitbOa laa~a ~fi ~a
lJIS Zfifi ~OgB lfib ~H IA

Weliswaar levert de Nederlandse papierfabrikant Van Gelder ruim één derde
jzie tabellen IS en M j van het in Nederland verbruikte krantenpapier~ maar
dat neemt niet weg~ dat de Nederlandse dagbladen ook voor dat kwantum~ zij
het indirect~ van het buitenland afhankelijk zijn~ omdat immers Van Gelder
het voor de papierproductie benodigde hout in het buitenland moet kopen~
Tabel IS geeft de totale productie aan van Van Gelder krantenpapier~ de
export hiervan~ het binnenlands verbruik van Van Gelder papier en het
geïmporteerde papier met de landen van herkomstt

Tabel IS Krantenpapiervoorziening Nederlandse markt fBZO tlm fBl g lin tonnenl

lg lO lW t lgn tg~ s

Van Gelder Papier ~ productie lfiil ~ zOO laa ~ zOO IGb~ HOO lSa~gOO
Van Gelder Papier ~ uitvoer ~b fiOO ZJ ~ OOO Ob ~JbO afi~fiOO
in binnenland geleverd IZB ~ fiOO l Ib ~ ZOO IOJ ~HbO l I~ ~ BOO
invoer uW
~ België ZO ~ OOO ZI ~ OOO lfi ~ fiOO ta A OO
~ West~Duitsland Z ~ ZOO I ~JOO a ~ ~OO J ~ fiOO
~ Finland ~M OOO bO ~ SOO fiO ~ ZOO fil ~ fiOO
~ Zweden fi~ ~ S OO Ba ~aOO fiB ~ SOO g s~ fiOO
~ Noorwegen IU~ IOO i b ~ gOO aJ ~IIOO fiB ~ QOO
~ Canada Zl ~ l OO a ~aOO Ia ~ OOO l ~~OOO
~ Oostenrijk Z ~ l OO ~ ~ ~

totaal verbruik afi~~aOO OI a~ JOO S ZJ~J fiO M~aOO

daling in IJJI ~ fiaAOO ton w la~~i
stijging in lg~a~ aJtObO ton w t b~Zk
stijging in lJ~g t o~v~ lg~jO~ b~OOO ton ~ l a
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Tabel I a Marktaandeel papierleveranties in IJZO~ lsll~ IJZZ en WS

tg lO tJil l J l Z l gll
Van Gelder Papier W~ Hi~ aa~ JrÍ s t ~fi Xl
overige E ~ E G Aanden fir~~ ~ ~Wl fi ~ fi~Il fi~bh
derde landen Sglyn ss ~J~I~ fiJ~ SI~II ~ fit ~J r~l~

Van het totaalverbruik aan dagbladpapier van S yZAOO ton in f Jy S komt
~ ZfifitOJS ton voor rekening van de dagbladent De overige I OfitJOZ ton

worden verbruikt voor andere soorten rotatiedrukwerk zoals huis~aan~huist
bladen ~ weekbladen etct Met die Zfifi ~ OJH ton is op basis van de papier~
prijzen medio een bedrag gemoeid van rond f ZSOtOOO~ OOO~ ~ ~ Stijging
van de papierprijzen jc ~ qt van de hout~ en celluloseprijzen~ in het buitenland
hebben uiteraard een grote invloed op de economie van het dagbladbedrijft Na
de post lonen en salarissen is immers het papierverbruik een van de belang~
rijkste onkostenposten in de dagbladexploitatiet Volgens een opgave van
Rooij ~ maakte in I gSq het papierverbruik bij een bepaalde landelijke krant
Zq z~Io van de totale exploitatiekosten uit ~ bb Hoewel het percentage per
ondernèmi erg~z al fluctueren ~ taxeren wij ~ dat op grond van de enorme
papierprijsstijgingen in het laatste jaar dit percentage inmiddels zal zijn
gestegen tot rond Z Sqo van de totale exploitatiekosten ~
Het is duidelijk dat prijsstijgingen ~ valutaschommelingen en dergelijke in dit
opzicht van grote invloed j kunnenj zijn op de kosten van de dagblad~
exploitatie ~ Daar komt nog bij ~ dat de gehele papierproductie structureel
wordt bedreigd door een tekort aan hout en met name aan cellulose ~ een
probleem dat de houttleverende landen hoogstens op lange termijn kunnen
oplossen ~ als dat bij het steeds toenemende verbruik ~ berhaupt haalbaar zal
blijken ~ Indien dit grondstoffentekort zich in de komende jaren nijpender
doet gaan voelen ~ zal dit ongetwijfeld tot nog verdere prijsstijgingen in de
toekomst kunnen leiden~ Tenzij de fabrikanten van synthetisch krantenpa~
pier de bijna onoplosbare problemen ~ verbonden aan de fabricage van ~plast
tic krantenpapieri zouden kunnen oplossen ~ Deze problemen zijn onder
andere van economische aardt
l t een kilo plastic krantenpapier zou nu met prijzen rond fi à ~ gulden per
kilo nog onbetaalbaar zijn ~ terwijl in verband met de oliecrisis een verdere
prijsstijging in de toekomst te verwachten ist
Z ~ de bouw van een plastic~papierfabriek zal immense investeringen vergen~
Ze zijn ook van technische aardi
l~ inkttabsorbtievermogen is te gering ~ droogtijd van inkt te lang ~
Zt elasticiteit van papier te groot ~ wikkelbaarheid zeer moeilijk ~
J~ statische elektriciteit te hoog~ etct
En tenslotte zijn er de problemen van miliewhygiënische aard~
het plastic papier verweert niet en heeft een bijna eeuwige levensduurt
Binnen enkele jaren zou de wereld met onverwoestbaar plastic kranten~
papier overdekt zijnl Wanneer echter deze economische ~ technische en
milieutechnische problemen zouden zijn opgelost~ zou hier wellicht een
geweldige markt voor de chemische industrie kunnen ontstaan ~
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Als tweede speciale factor van afhankelijkheid van het buitenland noemden
wij de herkomst van de in de dagbladpers gebruikte machines~ Rotatiepersen
worden in Nederland niet gebouwd en komen voor het grootste gedeelte uit
Duitsland~ Zwitserland~ Engeland en de Verenigde Statent Met de aankoop
van een fia~zijdige rotatiepers is al gauw een investering van rond
f fitSOO ~ OOO ~ ~ gemoeid~b~ Ook voor zetmachines~ zowel voor lood~ als voor
fotografische zetmachines~ zijn de Nederlandse bedrijven grotendeels op het
buitenland aangewezen~ Ook hier spelen de internationale economische
ontwikkelingen met betrekking tot lonen~ prijzen en valutapolitiek een
belangrijke rolt Een negatieve invloed heeft bovendien het feit dat de Nedert
landse dagbladen gebonden zijn aan het Nederlandse taalgebiedt Er is enige
export~ maar dan praktisch alleen naar in het buitenland verblijvende Nedert
landers~ zodat in verhouding tot de totale oplagecijfers de exportmogelijk~
heden verwaarloosd kunnen worden~

Ad b~ Nationale economische factoren
Het spreekt vanzelf dat de nationale economie eveneens van grote invloed is
op de economie van de dagbladonderneming ~ De internationale economische
ontwikkelingen oefenen zoals we zagen sub a ~ primair invloed uit op de
papierkosten en de investeringskosten ~ De nationale economie oefent
invloed uit zowel op de kosten als ook op de batent
Het dagbladbedrijf is van oudsher en nog steeds een zeer loonintensief bet
drijft Enerzijds omdat vooral in de sectoren van redactie ~ verkoop en bezort
ging slechts in zeer beperkte mate geautomatiseerd kan worden ~ zodat te
allen tijde veel mensen in productie ~ bezorging en verkoop ingeschakeld moe~
ten worden ~ Anderzijds omdat zowel bij redactie als bij technisch bedrijf en
in toenemende mate ook in de commerciële sector sprake is van zeer get
kwalificeerd en goed geschoold personeel ~ zodat de kosten per werknemer
ook daardoor aan de hoge tot zeer hoge kant liggent Het is duidelijk dat de
inflatoire ontwikkelingen van de laatste jaren tengevolge van deze omschret
ven omstandigheden ~ op de loonkosten in het dagbladbedrijf van zeer grote
invloed zijn geweestt
Maar vooral aan de inkomstenzijde is het dagbladbedrijf uiterst conjunctuur~
gevoelig~ althans voor wat betreft de advertentie~inkomsten ~ Gezien het feit
dat de dagbladen hun inkomsten voor rond aS ~Wó putten uit abonnements~
gelden ~ doch voor b l~ q~ó uit advertentiegelden is de conjunctuurgevoeligheid
zeer groott I n f W l bedroegen deze percentages nog a l~ a en SS ~ fi ~ Daarbij
werd in IWI nog opgemerkt ~ dat het percentage van a~ ~~l vooral daarom
zo hoog lag~ omdat tengevolge van de slechte conjunctuur met name de
advertentietinkomsten in IU f een enorme klap hebben gekregent De
normale verhouding abonnementstladvertentie~inkomsten lag voor l W l
rond Jfi~fiaqo ~ Het jaarverslag van de NtDtP~ bg over WI merkte terzake
op~ IIn f WI namen de abonnementsinkomsten toe van f Za fi millioen tot
SOJ millioen ~ hetgeen neerkomt op een stijging van ZS~fi~ót Mede doordat
tegelijkertijd de advertentie~omzet daalde van fqafi millioen tot f aa~l mW
lioen nam het aandeel van de abonnementsinkomsten in de totale i w
komsten sterk toe ~ en wel van Jb~Wó tot q~ ~~l llo~ Dit cijfer was belangrijk
hoger dan het hoogste cijfer in de voorafgaande negen jaar ~ dat Sfi~Zalo bedroeg
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In IJ V~S bedroegen de abonnementsinkomsten echter al f q~ millioen tegen
de advertentietinkomsten f SI O millioen~ waardoor de verhouding in IWS
kwam te liggen op de reeds vermelde ab~ sqo fabonnementenj tegen Sg~ qqo
ladvertentiesj~ Uit deze cijfers blijkt dat de verbetering ten gunste van de
abonnementsinkomsten niet zoals in IWI het gevolg is van achteruitgang inde advertentietinkomsten~ maar duidelijk het gevolg van het door de N ~ DtPt
gevoerde beleid~ In het jaarverslag IM wordt dan ook opgemerktt IHet
streven van de dagbladen blijft erop gericht om de abonnementsinkomsten
zoveel mogelijk met de kosten van de redactionele informatie~ waaronder
begrepen die van de technische vervaardiging~ het papier en de bezorging~ in
evenwicht te brengen~ De inkomsten uit abonnementen zijn aanzienlijk
minder conjunctuurgevoelig dan die uit advertentiest Derhalve zullen de
dagbladen blijven trachten om de financiële basis van de redactionele infort
matievoorziening zo onafhankelijk mogelijk te maken van schommelin~
gen in de economiel~ bg Dat dit streven in positieve resultaten resulteert
blijkt uit de aan genoemd jaarverslag ontleende tabel t bt

Tabel I S Ontwikkeling van de abonnementsinkomsten rincl~ losse verkoopl

Jaar~ geraamde abonnet
mentsinkomsten
dagbladpers
in millt gld ~

stijging van
jaar tot jaar
in ~ó

index aandeel in
totale
opbrengst
in J

tJfia IS fi l OO Ib ~ fl gsb l IS b ~s IOS ~J sa~ Hlsss tss Is l Zj sal WI tSs tO ~Z l i b ~ s as~ Ztsss zoz l O ~a I as~s Sfi~s
IJSJ ZM a fi~ J l fiH ~ S ail
lJ ~IO

~
Zas l b l HZ ~Z JIfi~s

l J ll sOJ ZS~ s ZZH ~ g a i~IIJn
~

ssJ lJ ~a ZMI~J afi ~III s ls aZ I I fi ~I al s ~ Z afi ~ s

Er is waarschijnlijk sprake van een wijziging in de snelheid waarmee de
conjunctuur zich in de advertentiesector van de dagbladexploitatie doet
gevoelen~ In het reeds eerder geciteerde onderzoek van het Nederland
Economisch Instituut Io~ concludeert de rapporteur~

IIDe inkomenselasticiteit van de vraag naar advertenties is voor alle onderzochte bladengroter dan één~ De vraag is derhalve elastisch~ hetgeen inhoudt dat bij een stijging vanhet reële inkomen met I~~ de vraag naar advertentieruimte fna verloop van ten hoogstetwee jarenl met meer dan t~o zal toegenomen zijnl~

Hoewel dit onderzoek betrekking had op de periode lgZb~ l JIS meent
Rooij in I MG dat deze conclusies ook in lgbfi nog hun geldigheid hadden
behoudent Hij schrijft~

IDe grote vraag is echter of de ervaringsfeiten van vóór l SQO thans nog richtsnoer vanbeleid kunnen zijn~ Ik meen dat dit inderdaad het geval isltli
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Als belangrijkste richtsnoer voor beleid concludeert hij eerder~

~~ dan is uit dit fNtE ~ ltl rapport te concluderen dat de dagbladonderneming bij een
conjunctuuromslag één à twee jaar respijt is gelaten voor de noodzakelijke aanpassing

van het kostenpeil aan de te verwachten daling van de advertentie~opbrengstenl~

Deze conclusie van Rooij uit het N~Etl~~onderzoek is in strijd met de stelling

van Hermens~ die op grond van eerder ingesteld onderzoek concludeew

IWat blijkt uit dit overzicW Dat er van een anticiperen van de reclame op de conjunc~

tuur minder sprake is dan van de aanpassing van de reclame na de conjunctuurwijziging~

het eerste wordt slechts tweemaal geconstateerd~ het tweede verschillende malent
Maar bovenal blijkt ~ dat normaliter inperking en uitbreiding van de reclame gelijktijdig

plaats vinden met de wijzigingen in de conjunctuur

Een tweede vraag is of het hier gesignaleerde beleid juist is~ Hermens meent

van niet~ Hij steltt

IUit deze grafieken blijkt ~ dat in het algemeen de beste afzet werd verkregen door de
bedrijven ~ die in de crisis hun reclame hadden uitgebreid ~ terwijl ook in het algemeen
de bedrijven ~ die hun reclame op hetzelfde niveau hielden~ een beter resultaat boekten
dan de bedrijven~ die de reclame verminderden

Hoewel dus Hermens het een onjuist beleid achtte in tijden van slechte con~
junctuur minder te adverteren ~ stelde hij vast ~ dat in feite het bedrijfsleven

dit beleid wel volgt en bij een teruggang van de conjunctuur ~ minder gaat

adverteren ~ Het door Rooij geciteerde NtEtlt~rapport kwam tot andere bet
vindingen dan Hermenst De verschillen tussen de opvattingen van Rooij en

Hermens ~ gebaseerd op verschillende onderzoekingen gedurende periodes

geruime tijd voor de Tweede Wereldoorlog ~ zouden ons na ruim dertig jaar

voor de actualiteit niet meer zo interesseren ~ ware het niet ~ dat Rooij

nog in l MS voor toen en de toekomst van mening was dat de resultaten van
het N ~ Etl ~ onderzoek nog steeds richtsnoer voor het beleid kunnen zijn en
dat dus nog steeds zou gelden~

t dat de dagbladonderneming bij een conjunctuuromslag een à twee jaar respijt is
gelaten voor de noodzakelijke aanpassing van het kostenpeil aan de te verwachten da~
ling van de advertentietopbrengstenl ~

In dit verband zi~n de volgende constateringen uit het N ~ DtP ~ ~ jaarverslag
IJ~Ill van belang a ~ I tt ~ de bruto~adve rtentietomzet ~ tt werd in sterke mate

beïnvloed door de conjunctuur en de komst van de STER~reclame ~ ~t~ Toen

in I gfi~ de STER~reclame werd geïntroduceerd was er tevens sprake van een

gematigde recessiet Deze ongelukkige samenloop van omstandigheden had
tot gevolg dat de advertentietomzet van de dagbladen ernstig stagneerde en
daalde met O ~ s~~o ~ De jaren I gfis en f JfiJ werden gekenmerkt door een
conjunctureel zeer gunstig tij ~ De adve rtentie~omzet van de dagbladpers
herstelde zich respectievelijk met ~aQolo en l S ~S~lo~ stijgingspercentages in
dezelfde orde van grootte als in de jaren Igfia ~ tJfifi en fJfifit Eind IgM

werd het economisch klimaat minder gunstig ~ Reeds in een vroeg stadium

was dit merkbaar in de ontwikkeling van de advertentie~omzett De stijging

van de advertentietomzet bleef in IUO beperkt tot ~a~lo Het jaar I g~ l
werd gekenmerkt door een duidelijke verslechtering van de conjunctuur ~
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Ten opzichte van l J ~I O trad een vermindering van de advertentie~omzet op
met Z ~ Ole~ ondanks een collectieve prijsverhoging van fiqa De brutotinkomsten
van de STER zijn na lgFi~ daarentegen door uitbreiding van de zendtijd
blijven stijgen en wel met een gemiddelde van lJ millioen per jaart Het is
duidelijk dat hierdoor de dagbladen vooral in de jaren van een aarzelende
conjunctuur zeer ernstig zijn belemmerd in de bedrijfseconomisch noodt
zakelijke groei van hun advertentie~omzetten~~ De aarzelende conjunctuur
herstelde zich pas tegen het einde van IJ~ZWe zien dan ook in IJ~Z nog
een aanzienlijke achteruitgang in volume~ welke door tariefsvehoging gedeelt
telijk wordt gecompenseerdt De conjunctuurverbetering van eind IJ~Z ~ die
zich in lg~ S doorzette~ heeft blijkbaar onmiddellijk positieve invloed op
de advertentiebezetting~ zowel in volume als in omzetcijferst Men kan thans
dus stellen~ dat de termijn van twee jaar zeer aanzienlijk is bekort en dat de
adverteerder vrijwel onmiddellijk reageert op conjunctuurschommelingen
hetgeen de conjunctuurgevoeligheid van de dagbladpers in de advertentie~
sector vergroot~ Interessant is overigens dat deze conjunctuurgevoeligheid
zich blijkbaar over alle soorten advertenties uitstrekt~ zij het dat de natio~
nale adverteerder het sterkst reageertt Deze uiteenzetting wordt geillustreerd
door de tabellen IS en l~ ~

Tabel lfi Indices advertentievolume IlJfifi ~ fOOI l S

nationale regionale overige totaal
advertenties advertenties advertenties volume

lJfifi lOO tOO tOO lOO
lWI H~a tOI~Z IOOJ gs~g
lgfiH gO~~ l lQ ~ fi l tfi~Q lWA
IJfiJ eg lZfi~ l laH~ l llJ~fi
IWO ~H~ l tlg IfiO~ Z lZl
lsvl fiG~S llZ~g laZ~fi lll~fi
ïJn SUI llOj lJs~H lWIJ
lJM fiO~ l llII laS~fi llS~g

Tabel V~ Ontwikkeling bruto advertentietomzet

bruto index stijging c ~ qt
advertentie~ daling van
omzet jaar tot jaar

in ~ó

IJfiQ ZbI ~ ZZItOOO lOO ~
l JfiS ZHHtOHfi~OOO l l C ~ ~l la~~
l gfifi JZZMfi~OOO l ZH~ Z l l ~ H
IWI al J~bOZ~OOO l ~~Z ~O~H
l JfiH gfiStsaJtOOO l ab ~ a l a ~ a
lJfig albtO~~~ OOO lfib ~ Z l S~ fi
tWO allStHOa~OOO l ~ ~ a
lWl aQO~ lag~OOO IISZ ~lZ
IJn aqa~~OJtOOO M l~S
lWs bIOtOOO~ OOO ZOs lIM
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De discussie tussen Rooij en Hermens latend voor wat zij is en constaterend~
dat Rooij in Igbfi uiteraard niet de zeer ingrijpende gevolgen van de invoe~
ring van de STER~reclame kon voorzien~ kunnen we toch aan de hand van het
bovenstaande tot drie conclusies koment
l~ de advertentie~exploitatie van het dagblad is bijzonder conjunctuur~
gevoelig
Zt de adverteerder reageert onmiddellijk op een teruggang in de conjunctuur
met vermindering van zijn dagbladreclametuitgaven
St door de invoering van deSTE Rtreclame is deze conjunctuurgevoeligheid
zowel qua omvang van het effect als qua snelheid van het effect nog groter
geworden~
Deze derde conclusie geven wij hier als een hypothese~ waarvoor onzes inziens
in het bovenstaande voldoende indicaties gegeven zijn~ die echter door meer

toegespitst onderzoek nader bezien dienen te worden~ Onze belangrijkste
overweging daarbij is~ dat adverteerders~ gezien de lange wachttijden bij de
STER~ hun televisiecontracten niet gauw zullen annuleren en dus extra zwaar

zullen bezuinigen op hun persreclame~

De conjunctuurgevoeligheid geldt in mindere mate voor de abonnementen~

exploitatiet In de paragraaf over de concurrentietvariabele wezen wij reeds

op de correllatie tussen het dagbladverbruik en het aantal gezinnen ~ Het

dagblad is een product dat ~ nog steeds ~ in een primaire informatiet
behoefte voorziet en in praktisch ieder gezin wordt gebruikt ~ Wij vermoeden

da~ ook ~ dat Rooij met betrekking tot de abonnementensector nog steeds gelijk

heeft wanneer hij stelti IDe belangrijke slotsom welke uit een en ander te

trekken valt is ~ dat de abonnementen als inkomstenbron van de dagbladt

onderneming in het algemeen een zodanige stabiliteit vertonen ~ dat dit deel

van opbrengsten door een conjunctuuromslag geen vermindering van

betekenis zal vertonen ~ Gelet op de vastgestelde inkomenselasticiteit Ib zou

het een averechts beleid zijn ~ in een periode van economische neergang de
abonnenmentsprijzen te verlagen~ daarvan zou immers geen evenredige toe~
neming van het aantal abonnees te verwachten zijn ~ laat staan een relatief

grotere stijging van dit aantallt Il Dat dit standpunt van Rooij ook nu nog in

grote lijnen juist is blijkt uit een vergelijking van de ontwikkeling van de

betaalde oplage met de ontwikkeling van de abonnementsprijzen ~ zoals

weergegeven in tabel t Ht ~g

Tabel IS Ontwikkeling van betaalde oplage en abonnementsprijzen

betaalde index gemiddt index aantal huis~ index

oplage abonnet houdens
mentsprijs x tOOO
per week
in centen

l Jfiil SA fifi ~fifiO tOO ~I a ~ g l OO s OfiO tOO

IJlZ a~ont~fiZ ~~~ ~~l l IG ~ l Z SZ a S bH I t l ~l~a

Ig~a tZO ~ a ZtO ZHO ~ Q a fifia ttJ ~ H
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Duidelijk blijkt dat de groei van de betaalde oplage zich van de prijsontwik~
keling nauwelijks iets aantrekt en praktisch volledig gelijk opgaat met de ont~
wikkeling van het aantal huishoudens~ Gezien deze inelasticiteit van de vraag
was uit economisch standpunt het beleid van de N ~ D ~ Pt met betrekking tot
de abonnementsprijzen dan ook volledig verantwoordt

Toch zouden wij hierbij enkele opmerkingen willen makent
lt Voor de dagbladpers als geheel blijkt het gevolgde prijsbeleid geen
nadelige invloed op de oplage gehad te hebben~ zulks tengevolge van de
inelasticiteit van de vraagt Wij herinneren echter aan hetgeen reeds op
pagina SO werd opgemerkt met betrekking tot de achteruitgang in het
percentage gezinnen dat een tweede krant leest~ Het lijkt ons onbetwistbaar
dat deze achteruitgang samenhangt met prijsverhogingen~ Het wil ons voorv
komen dat met name de nationale dagbladen~ die toch meer dan de regio~
nale krant de functie van Itweede krantl in de huishoudens zullen vervullen~
op dit aspect bedacht zullen moeten zijn~
Z De op bovenstaande wijze berekende invloed van de conjunctuur op de
abonnementenpositie heeft weinig betekenis voor de individuele dagblad~
onderneming~ hoogstens voor de gehele bedrijfstakt Wanneer de invloed van
de conjunctuur op het individuele dagblad bestudeerd wordt~ zal deze vooral

pregionaal bekeken moeten worden~ Hoewel daarover geen publiceerbare
cijfers bekend zijn~ wil het ons voorkomen dat de invloed van prijsverhogin~
gen ~ vooral in regiols waar door structurele regionale problemen de

yalgemene conjunctuurontwikkeling nog eens extra nadelig wordt beïnvloed
tr fzoals in het noorden des lands en in Zuid~Limburgj ~ aanzienlijk veel hoger

is dan landelijk~ Ons zijn gevallen bekend waar een elasticiteitsfactor
berekend moet worden van bijna O~Z en dat is aanzienlijk ongunstiger dan de
nationale factor van OJQL
J t Uit een studie van Nelissen l is gebleken~ dat prijsverhogingen vooral

I hun effecten hebben bij de laagstbetaalden~ Categorieën als bejaarden~ werkt
lozen en de laagste inkomenstrekkers reageren op prijsstijgingen aanzienlijk
sterker dan mensen met een hoger inkoment Op zich is dit een te ver~
wachten ontwikkeling~ maar terecht wijst Nelissen erop~ dat juist de
bevolkingsgroepen die voor hun informatie het meest op het dagblad zijn
aangewezen~ omdat zij vaak niet over veel andere media beschikken~ het
meest onder de prijsstijging te lijden hebben~ Sociaal gesproken is dit een
zeer te betreuren gevolg van de op zich wellicht noodzakelijke prijsverhogirn
gent~
Rekening houdend met deze reserves staat het overigens vast~ dat door de
verhoging van de abonnementsinkomsten in verhouding tot de advertentie~
inkomsten de conjunctuurgevoeligheid van de dagbladonderneming in haar
geheel afneemt~

Ad c~ Regionale economische factoren
Hierboven ad b ~ wezen wij er reeds op~ dat de mate van conjunctuurgevoelig~
heid van het dagbladbedrijf in de abonnementssector pas duidelijk wordt
wanneer deze per dagbladbedrijf~ regionaal wordt bestudeerdt Dit is niet
alleen van belang omdat regionale specifieke situaties extra ongunstig op de
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abonnementsverkoop kunnen inwerken~ doch dit geldt eveneens voor de
adNertentie~omzet~ Wanneer het economisch kl imaat in een regio door
structurele situaties slechter is dan in de rest van het land~ zal dit ook in de
advertentiesector merkbaar zijn~ Helaas blijkt ook in de regio Hermens gelijk

te hebben in zijn hierboven aangehaalde visie~ dat de adverteerder zeer snel
reageert op een verslechterde economische situatiet
De internationale~ nationale en regionale economische ontwikkelingen
oefenen aldus een aanzienlijke invloed uit op de economische situatie van
het dagbladbedrijf~ Het marketing~management zal deze invloeden eerst
moeten onderkennen om daarna te onderzoeken hoe deze invloeden moeten
worden opgevangent

StB~ S ~ De culturele factoren
Bierstedt definieert cultuur als Ithe complex whole that consists of every~

thing we think~ and do and have as members of society~~ st Bierstedt en
Kotler citeren beiden de definitie van Tylort

ICulture is that complex whole which includes knowledge~ belief~ art~ morals~ law~

custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of
society ~

Wanneer wij thans aandacht geven aan de culturele factoren~ die niet beheersba

door de dagbladonderneming van buitenaf invloed uitoefenen op het dag~
bladbedrijf~ dan gaat het hierbij om ontwikkelingen op velerlei gebied in de

samenleving~ waar het dagbladbedrijf als institutie deel van uitmaakt~ Als

zodanig beïnvloedt het dagblad zelf die cultuur in niet geringe mate~ maar

omgekeerd ondergaat het zelf invloeden vanuit die samenleving~ De weder~

zijdse culturele beïnvloeding van dagblad en samenleving~ zou onderwerp

kunnen zijn van een afzonderlijke studie~ a~ Hier beperken wij ons tot een

aantal invloeden die vanuit de samenleving op de dagbladonderneming
worden uitgeoefend en die met name van belang zijn voor het commercieel
beleid van de dagbladonderneming~ En zelfs na die beperking zal
in het onderstaande geen uitputtende behandeling van die relevante factoren

worden gegeven~ omdat daarmee de begrenzing van deze studie verre over~

schreden zou worden~ Wij beperken on tot het signaleren van enkele element

ten die direct of indirect grote invloed uitoefenen en die een indicatie
vormen van de invloed die vanuit de culturele IUmweltl op het dagblad

wordt uitgeoefend~ Daarbij dient er in de eerste plaats op gewezen te
worden~ dat de invloeden die uitgaan van de economie~ de technologie en

van de overheid op zich culturele factoren zijn~ die een zodanige directe

invloed uitoefenen~ dat wij ze naar het voorbeeld van Kotler als afzonder~

lijke elementen in dit hoofdstuk aan de orde hebben gesteld~ De reden daar~

voor is dat de invloed die van deze genoemde factoren uitgaat~ primair direct

effect heeft op de economische situatie van de dagbladondernemingt In

het onderstaande zullen wij speciale aandacht geven aaw
lt culturele factoren die invloed uitoefenen op het journalistieke werk

Zt culturele factoren die invloed uitoefenen op de functie van het dagblad

in de samenleving~
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Ad l ~ Culturele factoren die invloed uitoefenen op het journalistieke werk
In hoofdstuk G van deze studie zullen wij uitvoerig ingaan op de taak van
het dagblad als redactioneel informatiemedium~ Daarop vooruitlopend vol~
staan wij hier met de constatering dat het dagblad journalistiek gezien een
vierdelige functie heeftt het voorzien in de informatiebehoefte van zijn
lezers door het verschaffen van l~ nieuws~ Zt achtergrondinformatie~
S~ opinie en qt ontspanning~ l Het dagblad vindt dit nieuws in de samen~
leving zelft De wijze echter waarop de redactie het nieuws bewerkt en
presenteert~ achtergrondinformatie verstrekt en opinie en ontspanning in de
redactionele kolommen verwerkt~ wordt in hoge mate bepaald door een
aantal culturele factoren waarvan wij er enkele zullen besprekent

at wettelijke bepalingen
Artikel ~ van de Grondwet bepaalt~ dat niemand voorafgaand verlof nodig
heeft Iom door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren~ behou~
dens ieders verantwoordelijkheid volgens de wetlt Die verantwoordelijkheid
volgens de wet doet geen afbreuk aan de persvrijheid~ maar legt eenvoudig
vast~ dat de burger die van die persvrijheid gebruik maakt~ door dat feit niet
in een bevoorrechte positie komt ten opzichte van zijn medeburgers~ maar
dat ook voor hem de wettelijke bepalingen algemeen gelden~ Via de vrijheid
van drukpers verkrijgt men niet het recht de openbare orde of de goede
zeden in gevaar te brengen~ of overheden en medeburgers te beledigen~ of
schade te berokkenen~ of door overtreding van de auteurswet afbreuk te
doen aan het geestelijke eigendom van een auteur over zijn productie~ of
door het verkondigen van leugens de rechten van anderen tekort te doen~ of
door publicatie van interne gegevens de privé~sfeer van zijn medeburgers te
doorbreken etc~
De verantwoordelijkheid bij de wet kan dus niet beschouwd worden als een
beperking van de persvrijheid~ die verantwoordelijkheid stipuleert alleen dat
burgers die van de persvrijheid gebruik maken gelijk zijn voor de wet aan
hun medeburgers~ Journalisten zijn geen bevoorrechte lieden~ die dank zij de
persvrijheid iets meer zouden mogen dan de overige burgers~ Zij zijn omge~
keerd ook even gelijkberechtigd als hun medeburgers~ hetgeen wil zeggen dat
men hen geen beperkingen kan opleggen~ die aan andere burgers evenmin
opgelegd kunnen wordent De bepaling dat niemand voorafgaand verlof nodig
heeft om zijn gedachten en gevoelens te openbaren door middel van de
drukpers~ impliceert dat de dagbladuitgever door geen overheidsorgaan
verhinderd kan worden te drukken wat hij wilt Dit is geen vrijbrief~ want als
hij gedrukt heeft en in Izijn verantwoordelijkheid volgens de wetl tekort~
geschoten blijkt te zijn~ kan en zal de overheid~ indien nodig~ corrigerend
optredent
Deze beide elementen van vrijheid van drukpers enerzijds en de verantwoor~
delijkheid volgens de wet anderzijds~ hebben ingrijpende consequencies voor
de organisatie en exploitatie van het dagbladbedrijf~ Het probleem is name~
lijk ~ dat de uitgever van het dagblad praktisch nooit direct de inhoud van
zijn dagblad bepaaltt Die verantwoordelijkheid delegeert hij ~ onder bepaalt
de voorwaarden~ waarop wij nog nader terugkomen ~ feitelijk aan zijn
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hoofdredacteur~ Ook die hoofdredacteur bepaalt echter niet geheel de dage~
lijkse inhoud van zijn krant~ maar bij hem behoort het tot een essentieel
element van zijn functie~ dat hij ook verantwoordelijk is voor wat zijn ret
dacteuren schrijvent Als regel treedt een redactie op als een anonieme groep
onder deze formele hoofdredactionele verantwoordelijkheid~ Weliswaar ont
dertekenen in sommige gevallen redactieleden hun eigen bijdragen~ maar dat
neemt niet weg~ dat uiteindelijk de hoofdredacteur ook voor de inhoud van
die bijdragen verantwoordelijk is~ In het redactiestatuut zijn regelingen voort
gesteld voor het geval een hoofdredacteur meent te moeten ingrijpen in een
gesigneerd artikel van een zijner redacteuren~ Ook aldus wordt de hoofdret
dactionele verantwoordelijkheid geaccepteerd~ Slechts in uitzonderingsget
vallen~ bijvoorbeeld wanneer een redacteur een artikel signeert of wanneer
een redacteur met opzet en welbewust een publicatie verricht die wezenlijk
in strijd is met de bekende richtlijnen van de hoofdredacteur~ zal de
hoofdredacteur ~ en dan nog lang niet altijd en nooit volledig ~ een redac~
teur naar buiten juridisch voor de inhoud van zijn publicatie verantwoordet
lijk kunnen stellen~gs Algemeen wordt een onderscheid gemaakt tussen
de verantwoordelijkheid voor het schrijven van een artikel en de verantt
woordelijkheid voor het drukken en het verspreiden van het gedrukte artit
kelt Straf rechterlijk wordt voor het schrijven van een artikel de hoofdredac~
teur verantwoordelijk gesteld~ Terwijl civielrechtelijk de uitgever verantt
woordelijk wordt gesteld voor het drukken en verspreiden van het
artikel~gb Deze juridische verantwoordelijkheden voor de inhoud van het in
het dagblad gedrukte woord heeft duidelijke consequenties voor de organi~
satie van het dagbladbedrijft De uitgever zal zijn verantwoordelijkheid aan
de hoofdredacteur slechts kunnen delegeren in beperkte zint Op de eerste
plaats doordat hij die delegatie zal binden aan een aantal strikte voorwaart
den~ die per dagblad kunnen verschillen~ maar die altijd zullen beogen de
verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur zeer duidelijk te omschrijven~
Op de tweede plaats zal de delegatie nooit volledig kunnen zijn~ omdat de
uitgever civielrechtelijk tegenover derden volledig verantwoordelijk blijft
voor de inhoud van zijn dagbladt Er zijn talloze voorbeelden denkbaar waar~
door hier grote competentiekwesties kunnen ontstaan indien deze verant~
woordelijkheden niet duidelijk zijn vastgelegd~ Een fictief praktijkvoorbeeld
ter illustratie~
De stadsredactie van een regionale krant verneemt dat een plaatselijke grote
onderneming in ernstige financiële moeilijkheden verkeertt Met goedkeuring
van de hoofdredacteur stelt de redactie een uitvoerig~ vertrouwelijk ondert
zoek in en legt de resultaten van het onderzoek uiteindelijk voor aan de
directie van de betrokken onderneming~ zulks ter verificatie van het ver~
gaarde feitenmateriaalt Deze directie verbleekt~ Erkent dat de feiten juist
zijn~ maar wijst erop dat publicatie van die feiten zal leiden tot alarmering
van crediteuren en bánken en dat daardoor alle nog aanwezige mogelijkt
heden tot herstel worden getorpedeerdt De hoofdredacteur stelt zich op het
standpunt~ dat publicatie noodzakelijk is in het algemeen belang en dat hij
bovendien de primeur van dit belangrijke nieuws niet wil gunnen aan een
ander dagbladt Op grond daarvan deelt hij de directie van de betrokken
onderneming mee~ dat hij toch tot publicatie zal overgaan~ De gealarmeerde
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directie neemt hals over kop contact op met een advocaat en deze laat
enkele uren voordat de krant wordt gedrukt per deurwaarders~exploit weten
aan de directie van het dagbladbedrijf~ dat deze voor de verstrekkende gevolt
gen van de publicatie civiel~rechtelijk aansprakelijk zal worden gesteld~
indien tot publicatie mocht worden beslotent De dagbladdirecteur neemt
contact op met de hoofdredacteur en deze handhaaft zijn standpunt dat hij
wel tot publicatie zal overgaant Naar onze mening dient de directie in dit
Iwij herhalew fictieve~ geval te weigeren het betreffende artikel te drukken
en te verspreident Wij zien dat niet als een aantasting van deonafhankelijkt
heid van de hoofdredacteur~ maar als een legitiem functioneren van de uitt
geversverantwoordelijkheid~ De overwegingen van de hoofdredacteur
kunnen in dit geval uiterst honorabel zijn~ hij is echter niet verant~
woordelijk voor het drukken en verspreiden van het dagblad en bij~
gevolg tegenover derden ook niet verantwoordelijk voor de civiel~
rechtelijke consequenties waar in dit geval de dagbladonderneming aan
ten onder had kunnen gaant
Dit voorbeeld maakt echter wel duidelijk~ dat het noodzakelijk is dat de
verantwoordelijkheden zeer nauwkeurig moeten worden vastgelegd~

bt ethische normen
Vanuit de samenleving gaat een grote invloed uit op het redactionele werk
door de ethische normen die in die samenleving in voortdurende ontwikket
ling zijnt De beschouwingen over abortus provocatus~ over voorbehoeds~
middelen~ over homosexualiteit~ over suicide~ over avant~garde theater~ over
protest en revolutie~ over beleid van kerkelijke overheden tonen duidelijk
aan~ dat tengevolge van de ontwikkeling van de ethische normen in de
samenleving~ taboes in de dagbladen doorbroken kunnen worden~ die enkele
decennia geleden nog heilig warent Het behoort tot de autonome verant~
woordelijkheid van redactie en hoofdredactie in onderling overleg en met
raadpleging van deskundigen in deze gecompliceerde ethische problematiek
te komen tot een heldere standpuntbepaling~ Tot die deskundigen die
daarbij een advies moeten kunnen geven~ behoren onzes inziens ook de
marketing~deskundigen~ omdat de standpuntbepaling van redactie en hoofd~
redactie tot vergaande consequenties in het commercieel beleid kunnen
leident De marketing~manager zal vooral geïnteresseerd zijn in twee
facettew
at is het geformuleerde beleid in overeenstemming met de signatuur van het
dagblad~
b~ hoe is de te verwachten reactie van het publiek op het redactioneel
beleid in deze aangelegenheden~
Er is niet veel fantasie voor nodig om in te zien~ dat het terzake gevoerde
redactionele beleid marketing~technisch van het grootste belang is~ Wij
kunnen het in dit verband niet nalaten even vooruit te lopen op de vverk~
wijze van de verkooporganisatie~ door te wijzen op de strikte noodzaak dat
de hoofdredacteur periodiek of incidenteel het vertegenwoordigerscorps
ontmoet~ om deze mensen die direct geconfronteerd worden met de lezers
op de hoogte te stellen van de achtergronden van het redactioneel beleid~
zodat deze vertegenwoordigers in staat zijn zelf dit redactioneel beleid niet
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alleen te begrijpen ~ hetgeen voor hun motivatie als verkoper absoluut
noodzakelijk is ~ maar ook in staat zijn dit redactioneel beleid in de lettert
lijke zin van het woord Ite verkopenlt Overigens komen wij in deze studie
nog nader op de delicate verhouding tussen marketingtafdeling en redactie
terugt

ct ontwikkelingen in de wetenschappen
De dagbladjournalistiek stelt zich tot taak te communiceren met zijn lezers~
Zijn primaire bedoeling zal daarbij zijn dat zijn lezers zijn boodschap lezen
en begrijpent gI De enorme ontwikkelingen in alle wetenschappelijke disci~
plines bemoeilijken deze taak in hoge mate~ De lezer van het dagblad zal het
dagelijkse nieuws in zijn krant niet kunnen begrijpen~ wanneer die krant
hem daartoe niet welbewust in de gelegenheid stelt~ Dit kan enerzijds gebeu~
ren door het vermijden van vakjargon~ dus door het herschrijven van teksten
vanuit dit vakjargon naar redelijk voor de gemiddelde lezer begrijpbare
tekstent Anderzijds komt het dagblad er niet langs frequent in populair
gestelde artikelen de lezer te informeren over de vaak meest gecompliceerde
wetenschappelijke zaken~ die ingrijpen in het dagelijkse leven van iedere
dagbladiezer~ en die vooral het nieuws in een bepaalde periode beheersen~
Dit is een zeer moeilijke kant van de journalistiekt
Van medische zijde wordt vaak tegen deze journalistieke vorm van informatie
geopponeerd~ Men stelt dan~ dat indien informatie persé nodig is via het
dagblad~ dat men dan de medicus zelf maar in de krant aan het woord moet
laten~ Dit is een statement dat een duidelijk gebrek aan inzicht in het specit
fieke vakmanschap van de journalist verraadt~ De journalist is niet iemand~
die zo maar een aardig stukje kan schrijvent Een journalist is een vakman~
die communiceert via zijn medium met een heterogeen massatpubliek op
zodanige wijze dat zijn boodschap begrijpelijk overkomtt Dit vereist kennis
van zaken~ opleiding~ ervaring en een specifieke eigen verantwoordelijkheid~
Die kennis van zaken zal bij de arts over medische zaken meer aanwezig zijn
dan bij de journalistt Maar de overdracht van de medische kennis aan de
audience van een dagblad vereist een specifieke communicatieve deskundig~
heid die de medicus mist~ En dit geldt niet alleen voor de medicus~ maar
voor praktisch alle wetenschapsbeoefenaren~ die geen journalistieke oplei~
ding hebben genotent Wil de dagbladjournalist zijn verantwoordelijke taak
goed kunnen uitoefenen~ dan zal hij primair zelf een zodanige algemene
opleiding moeten hebben~ dat hij in staat is het gesprek met de wetenschapst
beoefenaar op diens niveau te voeren~ waarna hij het gesprek moet Ivertalenl
voor zijn publiek~ De wetenschapsbeoefenaar van zijn kant zal bereid
moeten zijn deze journalistieke gesprekspartner te erkennen als een des~
kundige op het gebied van communicatiet Pas vanuit de wederzijdse erkern
ning van vakmanschap zal een goede informatie over de gebeurlijkheden in
de wereld der wetenschappen gerealiseerd kunnen worden~ Het dédain van
de wetenschapsbeoefenaar voor de journalist is dan ook volstrekt misplaatst
en eigenlijk erg onwetenschappelijkt
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dt de professionele normen
Een niet onbelangrijk cultureel bepaalde factor die invloed uitoefent op de
redactionele inhoud van de krant vormt het geheel van professionele normen
dat het journalistieke metier beheerstt Niet alleen gaat het hier over de
grotere onafhankelijkheid die de journalist voor zichzelf opeist ten opzichte
van de uitgever en eigenaren van het dagbladt Maar vooral is van belang de
culturele invloed die uitgaat van de maatschappelijke herkomst van de jour~
nalist~ van zijn opleiding en meer in het bijzonder van zijn vakopleidingt
Bovendien moet gewezen worden op de inhoud van de ongeschreven jour~
nalistieke erecode~ en op de uitspraken van de Raad voor de Journalistiekt

Ad Z~ Culturele factoren die invloed uitoefenen op de functie van het
dagblad in de samenleving
In het bovenstaande hebben wij aandacht besteed aan enkele culturele
factoren~ te weten wetgeving~ ethische normen en de ontwikkeling in de
wetenschap~ die vanuit de culturele IUmweltl invloed op het redactionele
werk binnen het dagbladbedrijf uitoefenent
We zagen daarbij~ dat het dagblad trouw aan de signatuur van de krant en
rekening houdend met de reactie van de lezers~ zelf voor een groot deel
bepaalt op welke wijze het zijn functie in de samenleving kan vervullent
Maar die functie zelf van het dagblad wordt niet bepaald door het dagblad~
maar door de samenleving waarin het dagblad verschijnt~

IThe function of any particular element of culture might therefore be defined as the
contribution which it makes toward the satisfaction of a particular need or needsl~

aldus Lintontgg Daarbij zij opgemerkt~ dat niet alleen de behoeften van
die samenleving voortdurend wijzigen~ maar ook dat in die behoeften
wordt voorzien door een veelheid van middelen~ dat de keuze der middelen
ook weer voortdurend aan wijzigingen onderhevig is en tenslotte dat het~
zelfde middel kan dienen tot bevrediging van verschillende behoeftent
Terecht merkt Linton dan ook op~

IHowever~ as soon as we try to do this it becomes evident that clear~cut~ one~to~one
relationships between needs and complexes are extremely raret In nearly all cases it is
evident that a particular complex contributes toward the meeting of several needs~
while each need is met~ at least in part~ by several different complexes

Het dagblad functioneert in de samenleving~ zolang het op zijn eigen wijze voort
ziet in de informatiebehoefte van die samenlevingt Maar het probleem is~ dat
die Ieigen wijzel niet alleen wordt bepaald door het dagblad zelf~ maar
vooral door de samenleving zelf~ die ter voorziening in de algemene informat
tiebehoeften een keuze maakt uit dagbladen~ radio~ televisie~ tijdschriften en
andere communicatiemiddelen~ die niet het massatkarakter hebben~ maar
wel degelijk media zijn voor informatietransport~ zoals onderwijs~ opvoe~
ding~ encyclopedieën~ etct De keuze van een bepaald medium zal waarschijn~
lijk relateren aan een bepaald segment in de informatiebehoefte~ dat naar de
mening van de kiezer het best wordt bevredigd door het gekozen mediumt
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Vooral op het moment dat keuze mogelijk is uit meerdere middelen~ zal de
gebruiksfunctie van een bepaald medium specifieker van aard wordent Aldus
kent de samenleving door de hantering van eigen criteria aan de verschil~
lende media bepaalde communicatieve functies toe~ die gerelateerd zijn aan
de voorziening in bepaalde segmenten van de informatiebehoefte~ Elders in
deze studie gaan wij uitvoerig in op de commerciële betekenis van deze
gebruiksfunctiest l In deze paragraaf wijzen wij erop~ dat de gebruiksfunc~
tie van een medium niet alleen bepaald wordt door de exploitant van het
medium~ maar dat die gebruiksfunctie vooral wordt bepaald door de samern
leving waarin dat medium functioneertt Het goed functioneren van het
medium staat of valt met de mate waarin met dat verworven inzicht
rekening wordt gehoudent Deze toekenning van de gebruiksfunctie aan de
media is een van de meest belangrijke culturele factoren~ die invloed uitoefe~
nen op het zinvol functioneren van het dagblad in de samenleving~

Ztfi~at De overheidsfactor
In het voorafgaande hebben wij al herhaaldelijk gewezen op de invloed die
de overheid uitoefent op het dagbladbedrijft Volledigheidshalve sommen we
de genoemde invloeden onder dit hoofd nog eens opt
a~ sociaal~economisch beleid van de overheid jlonen en prijzenj
bt monetair beleid linflatie~ devaluatie~ valuta~politiek~ etcJ
ct fiscaal beleid jB~TtWt~ vennootschapsbelasting~ etctj
d ~ wetgevend beleid Igrondwet~ auteurswet~ BtWt~ bescherming privacy~
etctj
In deze paragraaf willen wij nog speciale aandacht geven aan de invloed van
de overheid door haar bereidheid of weigerachtigheid tot samenwerking met
de pers in het algemeen en de dagbladen in het bijzondert Immers niet alleen
is er die overheidsinvloed door haar economische macht en door haar wet~
gevende en rechtsprekende taak~ De openbaarheid van het bestuur en de
toegankelijkheid van de bestuurder voor de pers zijn zaken die van con~
stituerend belang zijn voor het functioneren van de pers in de samenleving
en voor de vrijheid waarmee zij dit doen kant Het verstrekken van faciliteiten
aan de pers of het niet verstrekken van informatie~ impliceren het al of niet
mogelijk maken van een behoorlijke nieuwsgaring~ zonder welke de pers niet
kan werken~ De staatscommissie Biesheuvel over de openbaarheid van het
bestuur heeft over deze zaken belangwekkende uitspraken gedaant Het is te
betreuren dat deze uitspraken daarna wat al te veilig in een geheime over~
heidskast verdwenen zijnt En als hier gesproken wordt over ldel overheid~
dan gaat het niet alleen over de rijksoverheid~ maar ook over de provinciale
en gemeentelijke overheden en over de publiekrechtelijke instellingent
Samenwerking met deze overheden~ met colleges van burgemeester en wet~
houders~ met gedeputeerde staten~ met provinciale griffies~ provinciale
staten~ gemeenteraden~ rijks~ en gemeentepolitie~ brandweer etdt zijn van
eminent belang voor het goed functioneren ook van de dagbladpers ten
behoeve van de nieuwsgaring van betrouwbaar~ juist en actueel nieuwst Meer
dan wellicht enig ander commercieel bedrijf is het dagbladbedrijf afhankelijk
van een samenspel met de overheid in al haar geledingen en op alle niveaus
van het overheidsapparaat~ Een samenspel echter~ dat gespeeld moet worden
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vanuit een delicate positie~ omdat diezelfde overheid~ zonder wier medet
werking de pers niet of moeilijk kan functioneren~ anderzijds doelwit van de
democratische controlefunctie van de pers kan zijn~ De pers mag haar
onmisbare goede relatie met de overheid niet realiseren ten
koste van haar critische instelling ten opzichte van diezelfde overheid~ Dit is
met name van belang omdat de controle op de uitvoerende machten~ die
grondwettelijk is opgedragen aan de volksvertegenwoordigingen in het
parlement~ provinciale staten en gemeenteraden~ in de praktijk niet kan
functioneren zonder een vrije~ critisch ingestelde pers~ die ook aan de
volksvertegenwoordigers op alle drie de staatsrechtelijke niveaus de
informatie verschaft waardoor zij hun grondwettelijke controlerende taken
over de uitvoerende machten kunnen uitoefenen~ Het zorgvuldig nakomen
van de meest ongeschreven spelregels van de parlementaire democratie is van
beide zijden~ van overheid en pers~ een primaire voorwaarde om de relatie
tussen dagbladpers en overheid optimaal te laten zijn in beider belang en in
het belang van de gehele samenleving waarin de pers functioneertt

~ItStb~ De overheidsmaatregelen ter ondersteuning van de dagbladpers
Het ligt niet in onze bedoeling in deze paragraaf een uitvoerig~ historisch
overzicht te geven van de invloed van de overheidsmaatregelen ter onder~
steuning van de dagbladpers en van de wijze waarop deze is tot stand ge~
koment De daarin geinteresseerde lezer zij verwezen naar het eindverslag van
de commissie Rooij gl en naar het jaarverslag van de NtDtP~ over IJ~II~ lg~
en l gT~ en naar de recente studie van Rooijt l
In deze paragraaf willen wij ons beperken tot het schetsen van de vraag naar
het waarom van deze overheidssteun~ de wijze waarop zij gegeven kan
worden en de invloed die van die steunmaatregelen op de dagbladonder~
nemingen uit kan gaan en in hoeverre die invloed al of niet verantwoord is~
Uitgangspunt van deze beschouwing is de rede van de Minister van Cultuur~
Reactie en Maatschappelijk Werk~ die zij hield ter gelegenheid van de offi~
ciële installatie van de Commissie Bedrijfsfonds voor de Pers op l april
llg~I~ gs Nadat de minister heeft geconstateerd~ dat de dagbladpers als
bedrijfstak zich in ernstige moeilijkheden bevindt~ vervolgde zij~

IDe taak~ waarvoor Uw commissie zich ziet gesteld~ is geen gemakkelijke~ Is het al
moeilijk om een diagnose te stellen~ het voorschrijven van een therapie eist een kriti~
sche instelling en een omzichtig manoeuvreren met de tere materie van de persvrijheid~
Het gaat immers om de pers enerzijds als economische bedrijfstak~ anderzijds lals~ een
van de instituties~ waardoor zich de vrijheid van meningsuiting manifesteert~ waardoor
de democratie zich aan een kritisch oordeel laat onderwerpen~ Dat is de vrijheid van
drukpers zoals het Grondwetartikel oorspronkelijk bedoelde~ Die drukpersvrijheid~
voor zover die gerealiseerd wordt door de krant~ heeft door een rijke jurisprudentiële
oogst een breed werkingsterrein gekregen~ maar het is wonderlijk dat de vrijheid van
drukpers langs deze weg steeds een aan grenzen~ economische en financiële wel te ver~
staan~ maar dan toch aan grenzen gebonden voorrecht is geworden~ Die economische en
financiële grenzen worden steeds nauwer~ het arbeidsveld wordt kleiner~ Steeds minder
kranten kunnen door de eisen van rentabiliteit en efficiency de vrijheid van drukpers
realiserenl~
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De minister besloot haar installatie~rede met de volgende opmerkingen

IMijne Heren~ de Regering ziet met bezorgdheid de kranten~ zelfs kranten die in
abonnee~aantal groeien~ in hun bestaan bedreigd worden door stijgende kosten en
dalende inkomsten~ Zij hecht uit een oogpunt van het algemeen belang grote waarde
aan een geschakeerde en onafhankelijke pers~ Een bedrijfsfonds zou hier misschien een
oplossing kunnen bieden~ Het is de taak van Uw commissie deze mogelijkheid nader te
bestuderen~ De bezorgdheid waarmee de Regering de ontwikkeling gadestaat~ moge u
ook blijken uit het feit dat vertegenwoordigers van verschillende ambtgenoten zitting
hebben in uw commissie~ Als de diversiteit van de pers voor een verantwoorde publieke
opinievorming centraal staat~ dan is dat een zaak van de gehele Regering~ die een
gezonde democratie ter harte gaat~ Ik ben er mij van bewust~ dat u deze opdracht krijgt
in een hoogst moeilijke en urgente situatie~ Het is u immers bekend dat de eerste
maanden van dit jaar de exploitatie~ontwikkeling van vrijwel alle dagbladen in neert
gaande lijn is~ zodanig dat bepaalde kranten in de rode cijfers of nog verder in de reeds
zeer ernstige rode cijfers terecht zijn gekomen~ U zult dan ook begrijpen dat ik bij u
aandring op de allergrootste spoed~ Mocht u~ gezien de ernst van de situatie met name
bij een aantal landelijke dagbladen~ vooruitlopend op uw definitieve advies~ interim~
adviezen aan de Regering willen uitbrengen~ dan zal de Regering dat zeer op prijs stel~
Ienl~

De minister liet na in haar rede een opsomming te geven van de aan de
installatie van de commissie voorafgaande overheidsmaatregelen die o~a~ tot
de moeilijke economische situatie van de dagbladpers hebben geleid~ Deze
maatregelen warew
l ~ Een uiterst strak prijsbeleid vanaf IJaS to lgfiS waardoor de abonne~
mentsprijzen en advertentie~peilprijzen tot de laagste in Europa behoorden
en waardoor de dagbladen ondanks de grote inelasticiteit van de vraag door
de overheid verhinderd werden een behoorlijk aan de stijgende kosten aarn
gepast prijsbeleid te voerent
Zt Invoering van de etherreclame bij radio en televisie~ zonder participatie
hierin van de zijde van de pers~ waardoor deze door middel van een staats~
monopolie ernstig werd beconcurreerd~
Ot Het handhaven van het monopolie van de R~T~V~~bladen met betrekking
tot vrije publicatie van omroepgegevens~
at Het eisen van vooruitbetaling van de etherreclame door de Stichting
Ether Reclame~ hetgeen nogal eens resulteert in een te late betaling van de
reclame in de gedrukte media~
b ~ Verhoging van treinvervoerstarieven zonder enige rekening te houden
met de belangen van de pers~
fi~ Verhoging van telefoon~~ telext en transmissietarieven door de P~TtTt
zonder enige rekening te houden met de belangen van de pers~
~ ~ Weigering een gedeelte te financieren van het Nationaal Onderzoek
Persmediat
Bt Invoering belasting op etherreclame~ waardoor nog meer reclame~
gelden zullen worden onttrokken aan de dagbladreclame~
St Het jarenlang gedogen van reclame in uitzendingen van schepen in open
zee ~Veronica en Noordzeelt

Het is vooral te wijten aan dit rechtstreeks tegen de economische positie der
dagbladen gerichte beleid van de overheid~ dat de dagbladen in een zo moei~
lijke situatie zijn gekoment Daartegenover staat een aantal maatregelen die
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weliswaar bij lange na de ruïneuze effecten van de negatieve overheidst
maatregelen niet compenseren ~ doch die volledigheidshalve wel genoemd
wordew
l~ Tijdelijke compensatie aan de pers van de gederfde advertentie~
inkomsten tengevolge van de etherreclame voor een totaalbedrag tlm tWI
van gZ millioen gulden ~
Z Invoering O~tariefB~TtW~ voor abonnementeninkomsten en q~ó~tarief
BtTtWt voor advertentie~inkomsten ~
Bt Financiering van de school voor de journalistiek te Utrechtt
at Versoepeling van het abonnementent en advertentieprijsbeleid sedert
l JfiH~
S t Reservering van een bedrag van b millioen gulden ter financiering van het
in te stellen bedrijfsfonds voor de pers ~

De commissie C~BtP~ constateert dan ook in haar eindrapport dat het over~
heidsbeleid met betrekking tot de problematiek van de pers in ernstige mate
in gebreke is geblevent De commissie stelt dit vast in de volgende bewoort
dingew

IDe commissie wil daar thans aan toevoegen~ dat het heel duidelijk is dat deze bedrijfs~
tak in een structurele crisis verkeert~ zoals eveneens het geval is in andere landen~ ook
daar waar geen etherreclame bestaat~ Deze structurele crisis wordt thans nog verscherpt
door de neergaande conjunctuur~ doch eveneens~ wat Nederland aangaat~ door de
voortgaande invloed van de invoering van de etherreclame~ deze mag dan niet de enige
oorzaak van de moeilijkheden zijn~ kwantitatief gezien gaat haar cumulatieve effect op
de Irelatievel vermindering van advertentie~inkomsten van de dagbladen verre uit boven
dat van de andere~ in de hiervoor geciteerde passage sub at~ aangewezen oorzakent De
commissie acht het bijzonder ongelukkig dat de etherreclame hier te lande is ingevoerd
in een periode waarin de structurele moeilijkheden voor de dagg en nieuwsblad~
exploitatie zich reeds onmiskenbaar begonnen te openbaren~ zonder dat tevens de~
structureel geboden maatregel werd genomen de pers in de exploitatie van de STER~
reclame te doen participeren~ de uitdrukkelijk als tijdelijk bedoelde compensatie uit de
STER~opbrengsten kon evenzeer slechts tijdelijk soelaas bieden~ doch leverde geen
wezenlijke bijdrage tot het overwinnen van de structurele moeilijkheden van de perst
De commissie meent dat de bedoelde tweede alinea van de ministeriële brief aan de
N ~ DtP ~ onvoldoende de ernst van de situatie waarin de dagbladpers verkeert~ reflecteert~
In het licht van deze structurele crisis~ die zich nog voortdurend blijkt te verscherpen~
had de commissie in haar interim~rapport tevens het treffen van algemene maatregelen
ten behoeve van de gehele bedrijfstak bepleit en in haar aanbiedingsbrief op korte ter~
mijn het treffen van noodmaatregelen in overweging gegeven~ Des te teleurstellender is
het daarom thans uit de ministriele brief aan het N~DtP~~bestuur met zoveel woorden te
vernemen wat op grond van de brief van de Minister aan de commissie dtd ~ J november
t W l reeds moest worden vermoed~ nl~ dat de Regering niet genegen is Igenerieke
maatregelenl ter verbetering van de economische positie van de dagbladpers te nemen~
omdat zij daartegen bezwaar heeftt Het Kabinet ~ zo deelt de Minister mede ~ over~
weegt geen herziening van dat beleid~ dat hij bij de behandeling van de begroting van
zijn departement voor t W Z in de Tweede Kamer heeft uiteengezet en dat door de
Kamer is aanvaardt Desalniettemin acht de commissie zich~ krachtens haar zelfstandige
verantwoordelijkheid voor een zo goed mogelijke vervulling van haar taak~ verplicht het
pleit te blijven voeren voor het eveneens treffen van algemene maatregelen~ Enerzijds
baseert zij zich daarbij op de vaststelling van het bestaan van een algemene structurele
crisis in de bedrijfstak~ die met het toepassen van individualiserende maatregelen in
daarvoor in aanmerking komende gevallen niet teboven zal kunnen worden gekomen~
Anderzijds blijft zij zich geïnspireerd achten door de beweegreden voor haar instelling
en de omschrijving van haar taak~ nl~ het behoud van de best mogelijke verscheidenheid
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binnen de dagbladpers~ zij meent dat dit oogmerk niet verwezenlijkt zal kunnen
worden indien de bedrijfstak als geheel niet opnieuw op een gezonde exploitatiebasis
wordt hersteldt Daarom acht de commissie zich gerechtigd om bij de afronding van de
haar opgedragen taak haar in dit eindrapport vermelde concrete aanbevelingen opnieuw
te plaatsen in het eerder door haar geschetste algemene kader~ alsmede opnieuw
aandacht te vragen voor haar in het interim~rapport vervatte verderstrekkende voor~
stellen met betrekking tot de taak van een bedrijfsfondst De commissie doet dit omdat
zij het ook voor de draagwijdte en de effectuering van de thans door de Regering in
concreto voorgenomen maatregel van belang acht of tevens ~ zoals ze in paragraaf t ~I
van het interim~rapport aan de orde stelde ~ Ipassende maatregelen~ die mede het
exploitatieve klimaat voor de dag~en nieuwsbladen kunnen verbeterenl voor overweging
in aanmerking komen en of derhalve het bedrijfsfonds ook algemene taken~ het ver~
lenen van tussenkomst bij het treffen van generieke maatregelen ten behoeve van de
gehele bedrijfstak~ opgedragen zal kunnen krijgent Ten overvloede herinnert de comt
missie eraan~ dat zij met een hernieuwde aanbeveling van dergelijke mogelijkheden
blijft binnen de grenzen van de door de toenmalige Minister van CRM nader omschre~
ven taak~ en wel omdat zij enerzijds zich ook nu onthoudt van het aangeven van
concrete~ buiten een bedrijfsfonds te treffen maatregelen~ anderzijds~ krachtens de
nadere door Minister Klompé gegeven interpretatie van haar taak~ concrete algemene
maatregelen ten behoeve van de pers voorzover het bedrijfsfonds daarbij een intrinsieke
rol speelt~ mocht aanbevelen~ De commissie vindt te meer aanleiding op de mogelijk~
heid van algemene maatregelen terug te komen~ omdat naar haar vaste overtuiging het
welslagen van herstructurering in belangrijke mate mede afhankelijk is van een verbete~
ring van het algemene exploitatieve klimaat voor de pers~ terwijl bovendien het aantal
gevallen van herstructurering~ alsmede de mate van in elk dezer gevallen verantwoord te
verlenen steun door zulk een algemene klimaatsverbetering kan worden beperkt~ Zoals
in paragraaf fi~S~ van het interim~rapport reeds werd opgemerkti Ide overgrote meerdert
heid van de commissie wenst er nogmaals de aandacht op te vestigen~ dat zij de instel~
ling van een bedrijfsfonds slechts doelmatig acht~ indien een zodanig klimaat voor de
bedrijfstak aanwezig is~ dat de duidelijke meerderheid der bladen in de gelegenheid is
tot een sluitende exploitatie te komenl~ Omdat~ zoals reeds opgemerkt en hierna in
paragraaf G nader gedocumenteerd~ sinds het uitbrengen van het interim~rapport~ in
afwijking van de daarin uitgesproken verwachting~ de exploitatieve situatie voor de
dagbladen toch verder verslechterd is~ krijgt haar zoeven geciteerde algemene gezichtst
punt te meer gewicht in de beoordeling van de rol die een bedrijfsfonds kan spelent De
enige loverigens niet nieuwel generieke maatregel van betekenis waartoe de Regering
heeft besloten~ is de handhaving voor de heffing van de B~T~W~~ van het nul~tarief voor
abonnementen op dag~en nieuwsbladen voor de komende drie jaar~ Daartegenover heeft
de onlangs toegepaste verhoging van de spoorweg~ en P~T~Tt~tarieven voor de bedrijfs~
tak als geheel een ongunstige invloed op de exploitatie~uitkomstenl~ g~

Nadat de overheid er zelf oorzaak van is geweest ~ enerzijds door afwezigt
heid van een geïntegreerd beleid met betrekking tot de massa~media en an~
derzijds door het treffen van een serie uiterst ongelukkige~ niet voldoende in
hun consequenties doordachte maatregelen ~ dat de dagbladpers in ernstige
moeilijkheden is gekomen~ kan een overheidssteun aan de dagbladen die
beoogt de toegebrachte schade te compenseren en die gericht is op een eco~
nomisch herstel voor de lange termijn~ nauwelijks meer worden afgewezent
Het is daarbij van het grootste belang~ dat deze maatregelen een tijdelijk
karakter dragen~ zodat zo spoedig mogelijk de eigen verantwoordelijkheid
van de uitgevers weer wordt hersteld~ hetgeen voor een gezond functioneren
van een vrije pers in een democratische samenleving zeer gewenst is~ De
Commissie Bedrijfsfonds formuleert haar mening waaraan wij ons gaarne
conformeren~ aldust

IDe commissie blijft principieel uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid der uitt
geverijen voor de exploitatie~uitkomsten en kent aan het overheidsbeleid tta~v~ de pers
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deze betekenis toe dat het de voorwaarden schept~ waaronder de grote meerderheid
der uitgeverijen in staat zal kunnen zijn een niettverliesgevende exploitatie te bedrijven
en dus geen individueel gerichte steun nodig heeft~ hierop dient zowel het beleid van de
overheid als dat van de bedrijfstak zelf gericht te zijn~ Bij zulk een beleid van weerst
kanten moeten directe steunmaatregelen inderdaad van de in de tijd beperkte aard zijn~
zoals de Regering voor ogen blijkt te staant~ qs

In de eerste helft van deze eeuw heeft Europa ondervonden wat het
betekent wanneer een overheid de pers beheerst en ook thans nog ervaren
volkeren op de wereld~ die door totalitaire regimes worden beheerst~ pijnlijk
het gemis van een vrije pers~ De Commissie Bedrijfsfonds voor de Pers heeft
dan ook haar grote huiver voor steunmaatregelen aan de pers niet verheeld
en heeft naarstig gezocht naar een juridisch aanvaardbaar kader~ waardoor
ook deze tijdelijke steun niet alleen vanuit de oppertunistische noodsituatie
van de pers wordt verantwoord~ maar kan worden gebaseerd op algemeen
aanvaarde rechtsbeginselen~ De commissie beroept zich daarbij op een ont~
werpresolutie aanvaard door de Economische en Sociale Raad van de Vere~
nigde Naties en op een resolutie die werd aanvaard door de Raad van
Europa~ zoals blijkt uit het antwoord van Prof~ Rooij~ voorzitter van de
commissie~ op de hierboven genoemde installatietrede van de Minister~ waart
in Rooij opmerktet

IBij zulk een onderzoek rijst dadelijk de vraag~ of met name een individualiserende
hulpverlening zich wel verdraagt met de persvrijheid~ Deze vraag zal ontkennend
worden beantwoord door degenen die willen vasthouden aan de orthodoxe opvatting
van de vrijheid van drukpers~ welke opvatting hierop neerkomt~ dat de overheid wel het
recht heeft om in het commune recht bepaalde grenzen aan de uitingsvrijheid te stellen~
doch zich voor het overige van elke bemoeienis met de pers heeft te onthouden~ De
aanhangers van deze orthodoxe opvatting zullen ook niet nalaten om schrikbeelden uit
de persgeschiedenis op te roepen~ ~ voorbeeld van~ uit een oogpunt van vrije meningst
vorming~ hoogst afkeurenswaardige financiële banden tussen overheden en bepaalde
kranten~ Nu kan hiertegenover aanstonds worden opgemerkt~ dat het natuurlijk in het
hoofd van niemand~ wie dan ook~ op welke verantwoordelijke plaats dan ook~ opkomt
om een bedrijfsfonds als waaraan thans wordt gedacht~ te gaan gebruiken om de te
steunen bladen aan de Regering onderhorig te makent Desondanks blijft toch de zoëven
gestelde principiële vraag aan de ordet Wie hierop een wetenschappelijk verantwoord
bescheid wil geven~ moet oog hebben voor de moderne rechtsontwikkeling ten aanzien
van de persvrijheid en vooral van het jongere grondrecht~ de vrijheid van informatie~ Bij
het streven in internationale organisaties als die van de Verenigde Naties en haar
organen~ alsmede de Raad van Europa~ om aan uitingst en informatievrijheid een
moderne uitdrukking te geven~ is ~ naast de als individueel recht uiteraard gehandhaaf~
de persvrijheid ~ de belangrijke rol van de media als collectiviteiten~ als instituties in
het proces van openbare meningsvorming thans uitdrukkelijk erkend~ Doch dit niet
alleew in een ontwerp~resolutie~ al in tgfiO aanvaard door de Economische en Sociale
Raad van de Verenigde Naties is de positieve plicht van de overheid vastgelegd om de
ontwikkeling van onafhankelijke informatiemedia aan te moedigent En in een resolutie~
in januari f J~O door de Raad van Europa aanvaard~ is in paragraaf ~ als norm vastge~
legdi The independence of mass media should be protected against the dangers of
monopolies~ The effects of concentration in the Press and possible measures of eco~
nomic assistance require further considerationlt Naar mijn persoonlijk inzicht ~ naar ik
hoop~ naderhand door de commissie gedeeld ~ schept de moderne rechtsontwikkeling
ten aanzien van de pers~ en informatievrijheid derhalve het principiële kader~ waarin
overheidsmaatregelen die ertoe strekken om de diversiteit van de dagbladpers zoveel
mogelijk te verzekeren~ juridisch verantwoord kunnen wordent Maar in dit verband wil
ik gaarne onderstrepen uw zoëven geuite stelling~ dat het voorschrijven van een cont
crete therapie voor exploitatief Iziekel bladen een kritische instelling en een omzichtig
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manoeuvreren met de tere materie van de persvrijheid eistt Het blijft namelijk zaak om
de zin en strekking van de persvrijheid door bepaalde maatregelen juist te verwezern
lijken en om daarbij te voorkomen~ dat het kind met het badwater wordt wegget
gooid~ r ya

Wanneer aldus tijdelijke maatregelen ter ondersteuning van de dagbladpers
kunnen en moeten worden aanvaard~ is het toch noodzakelijk reeds nu te
wijzen op nieuwe dreigende activiteiten waarbij de overheid ten nauwste
betrokken is en die in hun effecten even desastreus zullen blijken te zijn~
wanneer een voortgezet falend overheidsbeleid niet tijdig de bakens verzet~
Wij doelen hierbij op~
a~ de invoering van regionale radio en televisie
b ~ de invoering van regionale etherreclame
c~ de invoering van kabeltelevisie~
Wanneer de thans te treffen steunmaatregelen met betrekking tot de dag~
bladpers niet leiden tot een geïntegreerd overheidsbeleid inzake de massa~
communicatiemiddelen~ dat dient uit te gaan van gezonde democratische
verhoudingen tussen pers en overheid~ waarbij het de taak is van de overheid
een zodanig kader te scheppen dat de volledige onafhankelijkheid van de
publiciteitsmedia van de overheid ~ ook economisch ~ wordt gegarandeerd~
zien wij de toekomst van de dagbladpers met zorg tegemoet~
De Commissie Bedrijfsfonds voor de Pers formuleert dit standpunt als volgti

ITot slot levert de commissie enkele algemene beschouwingen over het verband tussen
de overheersende problematiek van de massacommunicatie hier te lande en het zowel
door de overheid als door de massamedia te voeren beleid~ Zij vindt daartoe aanleiding~
omdat zij er steeds sterker van overtuigd is geraakt~ dat een bedrijfsfonds een zeker nut
kan hebben om bepaalde zwakke plekken in de dagbladpers te versterken~ doch dat
zulk een fonds in het geheel van de op te lossen persproblematiek een slechts relatieve
betekenis heeft~
Om de structurele crisis in de dagbladpers te overwinnen zijn thans verderstrekkende
maatregelen nodig~ welke het exploitatieve klimaat voor de dag~ en nieuwsbladexploita~
tie zodanig verbeteren~ dat de duidelijke meerderheid der bladen in de gelegenheid is
tot een sluitende exploitatie te komen~ Zulke maatregelen kunnen alleen dan op verantt
woorde wijze worden genomen~ indien daaraan een overheidsbeleid ten grondslag ligt~
dat getuigt niet alleen van een de gehele persproblematiek omvattende visie~ doch
tevens de problematiek van de andere media bestrijkt en vooral er blijk van geeft dat
het nauwe~ zeer evident bestaande~ verband wordt onderkend tussen de rersproblema~
tiek en de omroepproblematiek~ die zich thans eveneens sterk opdringt Ipar~ H~M~
Een analyse van aard en strekking van het tot dusver door de overheid t~a~v~ elk der
onderscheiden massamedia gevoerde beleid toont aaw
~ dat het overheidsbeleid t~a~v~ de pers ook in de eerste decennia na de Tweede
Wereldoorlog beheerst is geweest door een traditionele~ met de toenmalige overheer~
sende opvatting van de persvrijheid strokende geest van onthouding~ deze traditie is
wellicht ook grond voor de verklaring~ waarom de Regering thans nog aarzelt een op de
moderne rechtsontwikkeling geïnspireerde oriëntatie aan haar beleid t~atv~ de pers te
geven ~
~ een oriëntatie welke enerzijds de wezenlijke kern van de persvrijheid onverlet laat~
anderzijds echter de voorwaarden schept voor een materiële verwezenlijking van de
vrijheid van informatie~ lpar~ H~Z en HtZtf l~
~ dat er op de Regering Ieen aanhoudeo~de zorgl voor de omroep rust en dat zij
geregeld en in sterke mate aandacht moet schenken aan de wettelijke functionering van
radio en televisie lota~ regeling van het omroepsbestel~ van de financiering van program~
malsl~ ~ een situatie welke in een opvallende tegenstelling staat tot die van onthouding
t atv~ de pers lpart H~J~ S~S~ t tlm H~JAlt
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Niet alleen is de overheid in haar beleid telkens geconfronteerd met het verband tussen
persproblematiek en omroepproblematiek lmen denke bijv~ aan de gevolgen van de
STER~reclame voor de advertentiepositie van de persl~ dit nauwe verband vloeit op
zichzelf reeds voort uit de functionering der informatieprocessen en de innerlijke
samenhang van de taakvervulling door de onderscheiden media naast elkaar~ Gelet op
deze samenhang en op dynamische ontwikkelingen voor de media op technisch en
economisch terrein~ moet als eis worden gesteld~ dat elke te nemen overheidsmaatregel
t~a~v~ de massacommunicatie Idan wel het achterwege laten van een maatregell over~
wogen zal worden in het kader van het gehele mediabestel~ Wanneer immers een
bepaalde maatregel alleen op zijn merites voor de sector waarop hij direct betrekking
heeft~ wordt beoordeeld~ bestaat het gevaar dat ongewenste repercussies in de andere
sector onvoldoende worden onderkend~ daaraan althans onvoldoende betekenis wordt
toegekend Ipar~ H ~ al ~
Met name actuele problemen als de invoering van regionale en lokale kabeltelevisie
Iproblemen~ welke niet alleen de omroep doch evenzeer de pers ten nauwste rakenl
dwingen tot het voeren van een alomvattend~ geintegreerd~ evenwichtig beleid t~a~vt alle
massamedia~ Indien de Regering de hier aangeduide oroblemen te zeer op zichzelf zou
beschouwen en zich telkens tot ad hoc maatregelen zou bepalen~ zou zij~ naar de
commissie meent~ beneden de maat van haar algemene verantwoordelijkheid blijven ten
aanzien van een evenwichtige bevordering van de onderscheidene belangen in het
massacommunicatiebestel voorzover hier een taak en plicht van de overheid blijken te
bestaan lpart Htb J t

Tot het voeren van zulk een geintegreerd massamediabeleid acht de commissie de tijd

meer rijp~ nu ook de acute financiële problematiek van de omroep aan de orde is

gesteldt Om een voorbeeld van zulk een beleid te geven~ gelet op de omstandigheid dat

persuitgeverijen structureel en conjunctureel in een zwakkere positie dan de omroep

verkeren~ zou een overheveling van inkomsten van de omroepsector naar de perssector

principieel verantwoord zijn te achten~ wanneer de dagblad~ en nieuwsbladpers~ mede

tengevolge van een overheidsmaatregel als de invoering van de reclame in de omroep~ in

een algemeen ongunstige exploitatieve situatie blijkt te verkeren lpart Htfiltl~~

Ook in het buitenland bestaan ernstige problemen voor de dagbladpers~ Ook
daar worden pogingen in het werk gesteld deze problemen door overheids~
maatregelen op te vangen~ maar ook daar bestaat grote huiver de overheid
feitelijke invloed op de massamedia te geven~ Silbermann en Zahn merken ir
dit verband opt

IAus kommunikarionssozioloaischer Sicht lassen sich die hier aufgezëhlten Vorschlëge
dahingehend beurteilen~ dasz diejenige Regelungen~ die auf Selbsthilfe der Presse bet
ruhen~ einen durchaus positiven Beitrag in dieser Frage leisten kijnnen ~ tt Masznahmen
subventionsartigenl oder restriktiven Charakters sind dagegen vorsichtiger zu betrach~
ten~ Im gunstigsten Fall ermóglichen sie aufgrund staatlicher Eingriffe Aufrechterhaltung
der augenblicklichen Struktur des Zeitungsmarktes~ uns zwar vor allem deshaib~ weil
der gemeinsame Einsatz restriktiver und subventionsartiger Mittel die Stellung kleiner
Unternehmen auf Kosten grósserer Verlagsháuser stíirkt~ Allerdings bergen Subven~
tionsmasznahmen immer die Gefahr~ dasz eine Zementierung bestehender Strukturen
mit allen dazugehdrigen Folgen eintritt~ das heiszt der Kommunikationssektor zu
einem unfriedeten Gehege wird~ in dem~ abgesehen von der Vernachlëssigung des
technischen Fortschritts~ jede verlegerische und auch journalistische Initiatieve zu~
mindest eine Dampfung erfëhrt~ Es bleibt dann zwar die von Staatswegen gewunschte
Vielfalt der Publizistik formell erhalten~ jedoch durfte eine Farblosigkeit der
Publizistik an ihre Stelle treten~ Weiterhin besteht die Gefahr~ dasz die Vergabe von Sub~
ventionsgeldern nach formalen Kriterien erfolgt und dadurch unter der Hand einer
indirekten~ der Zensur gleichkommenden Einflusznahme des Staates Raum gegeben
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Deze auteurs noemen het gevaar met naam en toenaami overheidssteun kan
leiden tot censuur van de overheid op de perst Daarnaast wijzen zij nog op
twee andere mogelijke gevolgen~ die in de in Nederland gevoerde discussie
niet genoemd worden~ te weten de te nadrukkelijke bevestiging van de
bestaande structuren in de dagbladwereld die kunnen leidew
l~ tot passiviteit van uitgeverszijde
I tot een druk op het nemen van journalistieke initiatievent
Het is van belang voor het goed functioneren van een vrije pers in ons land~
dat het parlement en alle betrokkenen daarbuiten en dat is praktisch het
gehele volk~ met argusogen toezien op de ontwikkeling van een democrat
tisch~ geïntegreerd mediabeleid van de overheid~ dat de kaders schept om met
name de dagbladpers~ maar ook de overige persorganen~ in volstrekte onaft
hankelijkheid van de overheid~ ook in economische zin~ te laten functio~
neren~
Het is dan ook bij het ter perse gaan van deze studie op ZJ juni l J~q ~ twee
jaar na het gereedkomen van het eindrapport van de Commissie Bedrijfst
fonds voor de Pers ~ een zorgelijke zaak te moeten constaterent
l ~ dat het bedrijfsfonds voor de pers nog niet is ingesteld~
Zt dat de overheid inmiddels zonder overleg met de meest betrokken
organisatie~ de N ~ D ~ Pt ~ heeft besloten steun te verlenen aan het dagblad De
Tijd en dat inmiddels is gebleken~ dat die steun niet kan worden geëffec~
tueerd en dat tengevolge daarvan De Tijd per Il september l g~a als dagblad
verdwijnt~
~S t dat de sedert jaren aangekondigde mediatnota van de overheid nog niet
is verschenen~
at dat door deze situatie de Tweede Kamer gedwongen werd slecht geformu~
leerde voorstellen van de minister van C ~R~M~ met betrekking tot steun aan
de Haagse Post af te wijzen~
Het is dan ook begrijpelijk~ dat het bestuur van de NtDtP ~ bij monde van zijn
voorzitter~ Mr~ C ~ Jt Houwert~ in zijn jaarrede in I JIa het volgende
opmerkt~

IHet is merkwaardig~ dat deze handreiking tot dusver door de minister is genegeerdt Het
lijkt toch niet een te radicale verwachting~ dat de politiek eersttverantwoordelijke voor
het regeringsbeleid ten aanzien van de pers de inzichten van de meest~betrokkenen bij
zijn besluitvorming in aanmerking neemt door middel van overlegt
Helaas stuit het NtD~P~~bestuur niet alleen op weinig bereidheid tot overleg~ maar moet
het ook constateren dat deze minister essentiële wijzigingen in het voorgenomen rege~
ringsbeleid aanbrengt~ De combinatie van beleidswijzigingen enerzijds~ en anderzijds het
uitblijven van wezenlijk overleg~ doet de NtDtPt betwijfelen~ of deze minister de belan~
gen van de pers op korte en langere termijn voldoende in zijn overwegingen betrekt~
Daarbij rijzen symptomatisch enkele vragent
~ Zal binnenkort een stichting Bedrijfsfonds zijn opgericht met een bestuur van onaf~
hankelijke deskundigenl
~ Zal het dagblad in zijn professie van nieuwsbrenger worden toegelaten tot de kabel~
na afloop van de uiteraard amateuristische experimenten~
~ Zal de schade door de etherreclame nog worden vergroot door bijvoorbeeld uitt
zendingen op zondagen enlof door de invoering van zwevende blokkeO
Urgente vragen voor de pers~ waaromtrent de beleidsnota ten aanzien van de massat
media~ die de minister tegen het einde van de zitting f gl S l t Wa aan de Kamer heeft
toegezegd~ uitsluitsel zal moeten gevenl~
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Op grond van al het voorafgaande~ kunnen wij ons niet aan de indruk ontt
trekken~ dat het mediabeleid van de overheid is geworden tot een politieke
speelbal~ waarmee radicaal linkse bewindslieden een voor hen onderhoudend
politiek spelletje spelen~ dat in wezen niets te maken heeft met de zorg van
de overheid voor het goed functioneren van een van de overheid onafhanke~
lijke pers in dit landt
Waar dit heilloze beleid op uit zal draaien~ zal de toekomst moeten leren~
Wij beschreven in dit hoofdstuk het marketingtsysteem van het dagblad~
bedrijf~ en besteedden vooral uitvoerig aandacht aan de drie Idemand
variablesl~ die van buiten de onderneming grote invloed op de activiteiten
van de dagbladonderneming uitoefenen~ te weteni de klant~variabele~ de
concurrentie~variabele en de omgevingsvariabelen~ deze laatste onderschei~

jden in de technologische~~ de economische~~ de culturelet en overheidsfactot
ren die vanuit het marketing~systeem de dagbladonderneming bei nvloedent
Wij stelden vast~ dat deze niet beheersbare invloeden van buitenaf voor de
onderneming positief of negatief kunnen uitwerken~ Het is de taak van het
marketingtmanagement die invloeden te onderkennen en vervolgens de
negatieve invloeden waar mogelijk te pareren en de positieve invloeden zo
goed mogelijk uit te buitent De marketing~manager staat daartoe een instru~
mentarium van marketing~tools ter beschikkingt Dit instrumentarium zullen
wij in het tweede en derde deel van deze studie beschrijven~
Alvorens daartoe over te gaan~ dienen wij in het volgende hoofdstuk eerst
aandacht te besteden aan de marketing~organisatie en het marketing~infor~
matiesysteem van het dagbladbedrijft Een belangrijk onderdeel van het
marketing~informatiesysteem vormt de marketing~researcht Met een
afzonderlijk hoofdstuk daarover zal het eerste deel van deze studie worden
besloten~

De marketing~organisatie en marketingAnformatie in het dagbladt
bedrijf

a ~l~ Huidige organisatie afgestemd op probleemaccentuering

a ~ tl ~ tl ~ Het technisch bedrijf
Er zijn drie redenen waarom in het dagbladbedrijf de aandacht van het
management traditioneel in hoge mate uitging naar het technisch bedrijf~
l~ het investeringsbeleid
Zt het productiebeleid
St het personeelsbeleid

Ad l i het investeringsbeleid
Zoals in de meeste industriële ondernemingen vinden in het dagbladbedrijf
de meeste investeringen plaats in het technisch productietapparaat~ Rotatiet
persen~ stereotypie~apparatuur~ prágetpersen~ zetmachines en zetcomputers
zijn zeer kostbare apparaten die hoge investeringen vergent Het zijn bovew
dien machines met een zeer lange technische levensduur en met een even~
eens relatief lange economische levensduurt Een rotatiepers kan economisch
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verouderd zijn omdat de capaciteit te klein is Iper unit kunnen zestien
paginals bedrukt worden~ een machine met vier units kan dus een krant
drukken van SI paginals of tegelijkertijd in zgn~ Idubbel productiel twee
kranten van J Z paginalsl~ of omdat de druksnelheid te langzaam is
of omdat er te weinig mogelijkheden voor kleurendruk voorzien zijn~ Maar
technisch levert een twintig jaar oude rotatiepers nog redelijke prestatiest De
vervanging van een rotatiepers is niet alleen een zeer kostbare investering
omdat met de aanschaf van een fia zijdige machine een bedrag van rond
b ~h millioen gulden gemoeid is~ maar ook omdat de stereotypie~apparatuur
volledig op de maten van de rotatiepers afgestemd zijnde~ meestal bij ver
nieuwing van de rotatiepers ook aan vernieuwing toe ist Het belangrijkste
probleem is echter~ dat met de opbouw van een gemiddelde rotatiepers in
het bedrijf een periode van drie tot zes maanden gemoeid is~ terwijl de de~
montage van een bestaande pers toch ook enkele maanden vergtt De conset
quentie hiervan is~ dat een rotatiepers praktisch altijd vraagt om de bouw
van een nieuwe rotatiehal en stypetafdeling~ aansluitend aan ofwel het be~
staande~ maar veelal aan een eveneens nieuw te bouwen papiermagazijn~ De
aankoop van een nieuwe rotatiepers impliceert praktisch altijd tevens de
bouw van een geheel of gedeeltelijk nieuw technisch bedrijft Men kan
immers de nieuwe pers niet op de plaats van de oude pers opstellen~ want
dat zou betekenen dat gedurende een groot deel van een jaar geen dagblad
gedrukt kan wordent
Vooral nu door de geschetste ontwikkelingen met betrekking tot de
groeiende concurrentie en de vernieuwingen in de reclamewereld de rotatiet
persen economisch aanzienlijk sneller zijn verouderd dan enkele decennia
geleden~ stelt het oplossen van de investeringsproblemen hoge eisen aan het
management van de dagbladbedrijven en vergt die problematiek veel tijd en
aandachtt

Ad ZI het productiebeleid
De toenemende concurrentie op de abonnementenmarkt stelt steeds hogere
eisen aan het technisch productiebeleid~ Het gevolg van de concurrentie voor
het productiebeleid is drieërleit
a~ de omvang van de kranten en dus vande zet~~ práge~~ stypet en druk~
apparatuur wordt steeds groter
bt de eis van een stipte en tijdige bezorging wordt steeds klemmender~
hetgeen ertoe leidt dat men van het productiebedrijf een steeds vroegere
aflevering van de kranten eist fals om acht uur de televisie wordt aangezet
moet het avondblad al gelezen zijn en het ochtendblad moet gelezen worden
bij het ontbijtlt
c~ teneinde in de concurrentie met de actuele berichtgeving van radio en
televisie tot een zo actueel mogelijke berichtgeving te kunnen komen in de
krant~ eisen de redacties een steeds later afsluituur~
Het productiebeleid dient dus gericht te zijn op het technisch verwerken van
steeds omvangrijker dagbladen in een steeds kortere tijd~ later beginnen te
drukken ten behoeve van de redacties en vroeger klaar ten behoeve van de
tijdige bezorging~ De inwilliging van deze eisen stelt de technische afdelingen
voor steeds grotere problement Deze kunnen slechts worden opgelost ener~
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zijds door het investeren in meer capaciteit~ anderzijds door het optimaal be~
nutten van de aanwezige capaciteit~ bijv~ door uitbreiding van het technisch
personeel~

Ad S~~ het personeelsbeleid
Traditioneel omvatte de personeelsbezetting in de technische bedrijven de
grootste groep werknemerst In het technisch bedrijf werkten meestal meer
mensen dan op de redactie~ meer dan in de buitendienst en meer dan op de
administratiet De laatste jaren is daar een aanzienlijke verschuiving in opget
treden door de uitbreiding vooral in de andere sectoren~ maar het technisch
personeel blijft kwantitatief toch nog altijd een zeer aanzienlijk deel van de
totale bezetting uitmakent Daar komt bij~ dat dit technisch personeel
voor WOIo is georganiseerd~ De CtA~Otls voor het technisch personeelt
stellen terecht van oudsher hoge eisen aan vakopleiding en vakbekwaam~
heid~ aan veiligheidseisen en werkduur~ dit laatste vooral in verband met de
ploegendiensten~ Vandaar dat ook het personeelsbeleid vooral in de tech~
nische bedrijven aan vele regels en voorschriften is gebonden en dus veel
tijd en aandacht vergt van het management van de dagbladonderneming~

at ~ tZt De redactie
Pas in het eind van de vijftiger~~ begin zestiger jaren werd voor een journalist
een middelbare schoolopleiding als eis gesteld~ welke dan veelal werd aan~
gevuld met een semi~wetenschappelijk part~time aanvullingscursus van niet al
te hoog niveaut Pas sedert IgfiS bestaat er een volwaardige dagopleiding op
hoger niveau aan de school voor journalistiek waarvoor een met goed door~
lopen middelbare vooropleiding als toelatingseis geldt~ Voor die tijd van het
minimum middelbaar onderwijs~ en dat is nog maar kort geleden~ werden
journalisten aangesteld met een voortgezet lager onderwijs en vaak ook
werden zij zonder verdere opleiding overgenomen uit het technisch bedrijf
waar zij dan veelal als corrector dienst deden~ Op de redacties werden zij
aangesteld als leerlingtjournalist en het pleit voor de kwaliteit van vele
hoofdredacteuren~ oudere chef~redacteuren en voor de eruditie van leerlingt
journalisten zelf dat ondanks hun geringe schoolopleiding toch vele van deze
leerlingJournalisten zich ontwikkelden tot een hoge mate van vakbekwaamt
heid~

aA t S~ De administratie
Administratief was de situatie al niet veel rooskleurigert De hoofdfunctie
van de administratie was debiteurenbewaking en financiële geschiedschrij~
ving~ met als hoofddoel het berekenen van het ondernemingsresultaat op het
einde van het boekjaar~ Dat de administratie werd gezien als een uiterst
belangrijk instrument om door middel van snelle en frequente verslaggeving~
door middel van budgettering en maandrapporten en door toepassing van
bijvt direct~costing methoden aan de leiding van de onderneming de actuele
informatie te verschaffen die nodig is om op verantwoorde wijze leiding te
geven~ was een opvatting waaraan in dagbladkringen nauwelijks aandacht
besteed werd~
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atlltat De verkoopafdeling
Het is typerend voor de heersende opvattingen~ dat enkele jaren geleden in
bijna geen enkel dagbladbedrijf gesproken werd over de afdeling verkoop~
men sprak en spreekt meestal nog over de buitendienstt De belangrijkste
taak van de buitendienst was dan ook niet een uitgesproken verkooptaak~
maar eerder die van een veredelde bezorgdienstt In hoofdzaak bestond de
taak van de buitendienst uit de bezorging van de krant~ uit de behandeling
van bezorgt en betaalklachten en uit de incasso van de abonnementsgelden~
De taak van de abonnementencolporteurs bestond uit huis~aamhuiscolport
tage~ soms aangevuld met enig bedankersbezoek~ Het opleidingsniveau van
deze overigens vaak taaie doorzetters~ was zeer laag~ meestal lagere school
aangevuld met enkele jaren voortgezet lager onderwijs of een andere niet
relevante vorm van lager beroepsonderwijst Van een werkelijk verkoopbeleid
in de moderne zin van het woord was geen spraket Hetzelfde geldt voor de
advertentietacquisiteur~ die jaar in jaar uit zijn rondje draaide langs zijn
adverteerders c~q~ bureaus en wiens belangrijkste taak was~ het vernieuwen
van afgelopen contracten het ophalen van advertentiecopy en het behande~
len van betalingsklachten~ Ook hier was van een werkelijk verkoopsbeleid
geen sprake en meestal was de functie van abonnementenverkoop en
advertentieverkoop in een bepaald rayon aan een en dezelfde functionaris~
opgedragent
Dank zij de sterke marktpositie van het dagblad en de afwezigheid zowel in
de informatieve ~ als in de advertentionele sector van enige concurrentie
van betekenis waren de financiële resultaten ondanks dit alles ~ misschien
gedeeltelijk ook dankzij dit alles ~ niet onbevredigend en liepen de dagblad~
bedrijven begin van de zestiger jaren op rolletjes~
De reeds eerder geschetste ontwikkelingen waardoor het dagblad verwikkeld
raakte in een harde concurrentiestrijd met andere media hadden grote
gevolgen voor alle hierboven genoemde sectoren van het dagbladbedrijf~ De
opkomst van radio en televisie en de daardoor zich wijzigende gebruikst
functie van de krant~ noopten de redacties tot een geheel hernieuwd beleidt
Over de technische evoluties~ om niet te zeggen revoluties~ spraken we reeds
uitvoerig in het kader van de technische factor bij de omgevingsvariabelen~
De ontwikkelingen in het reclamevak en ook hier de concurrentie van andere
media dwongen de dagbladen tot een nieuw agressief beleid~ terwijl tevens
zowel door de ondervonden concurrentie van andere media alsook door een
grotere noodzaak tot stijging in abonnementenaantal~ een nieuwe aanpak in
de abonnementenwerving noodzakelijk werd~ Door dit alles werden de
bedrijfsresultaten onzekerder en de behoefte aan een snellere~ betere en
meer frequente administratieve berichtgeving leidde in vele gevallen tot
ingrijpende administratieve reorganisatiest
Deze ontwikkelingen gingen snel en speelden zich vaak geïsoleerd op iedere
afdeling afzonderlijk af~ De oorzaak daarvan ligt in de afwezigheid van een
geïntegreerd commercieel beleidt De oorzaken van de spanningen in het
dagbladbedrijf liggen praktisch geheel in de ontwikkelingen in de marktent
Maar die markten waren niet gekend~ men wist niet hoe de markten bewerkt
moesten worden~ hoe men het beleid aan de zich wijzigende marktsituaties
moest aanpassen~ Niet alleen wist men dat niet omdat men geen inzicht had
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in beschikbare onderzoek~ en marketingttechnieken~ veel erger was dat de
zich wijzigende marktsituaties niet of veel te laat en soms zelfs nog niet
worden onderkend~ De aanpassingen en vernieuwingen vonden dan ook
voornamelijk plaats in technisch bedrijf~ redactie en administratie en niet of
nauwelijks in de zgnt buitendienst~ De aanpassingen geschieden per afdeling~
ad hoc~ niet geïntegreerd en zeker niet vanuit een visie op een weloverwogen
geïntegreerd~ gecodrdineerd~ commercieel beleid~ waardoor vaak in de
ondernemingen een chaotisch beeld ontstond en velen zich gingen afvragen
waar het nu eigenlijk heen moestt

atZ ~ Marketin Worganisatie ~ meer dan reorganisatie buitendienst

Het beleid in de dagbladbedrijven was door de ontwikkelingen vooral in de
concurrentie in hoge mate productgericht~

IGoods and services were scarce~ and the central problem to be solved by business
firms was to find ways of increasing outputl~ zegt Kotler~t

Weliswaar wordt de productgerichtheid momenteel niet veroorzaakt door
schaarste aan dagbladen op de markt~ maar door de noodzaak de output te
versnellen tengevolge van de ontwikkelingen in de markt~
Het commerciële beleid was tot nu toe Isales orientedlt

ISelling~ traditionally ~ and in many companies to this day ~ means getting the
order t I

aldus Bend and Carrol~z De abonnementencolporteur interesseerde zich
alleen voor het af te sluiten abonnement en de advertentietacquisiteur had
slechts belangstelling voor het afsluiten van het advertentietcontract~ Het
invoeren van een marketingtbeleid betekent~ dat de productt en verkoopget
richtheid van het ondernemersbeleid zich ontwikkelt tot een Iklant~gericht~
heidl fcustomer~orientationj~ In een marketing~beleid is Igetting the order
uiteraard ook van groot belang~ maar bij marketing gaat het~ zouden wij
willen zeggen~ over functioneel verkopen en niet om Igetting the order zont
der meert
In het vorige hoofdstuk omschreven wij in paragraaf B ~ btB de functie van het
dagblad in de samenleving~ Wij citeerden daarbij Lintons functie~definitie~

IThe function of any particular element of culture might therefore be defined as the
contribution which it makes toward the satisfaction of a particular need or needs tj

In een Icustomer orientedl beleid is sprake van een Ifunctioneel verkoopbet
leidl d~w~zt doel van de verkoop is niet primair Igetting the orderl~ maar Ithe
satisfaction of a particular needl van de koper door middel van het ver~
kochte c~q~ te verkopen productt
Of met de woorden van Levittt
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ISelling focuses on the needs of the seller~ marketing on the needs of the buyer~
Selling is pretoccupied with the sellerls need to convert his product into cash~ markett
ing with the idea of satisfying the needs of the customer by means of the product and
the whole cluster of things associated with creating~ delivering and finally consuming
itlt ~

Bij een verkoopgericht beleid wordt onderzocht of er een markt bestaat
voor een bepaald product~ Bij een marketing~beleid onderzoekt men de
markt om de in die markt levende behoeften te onderkennen om vervolgens
een product te ontwerpen en te fabriceren dat in die bestaande behoefte
voorziet~ Het is dus een omgekeerde proceduret Het spreekt vanzelf~ dat bij
een marketing~beleid niet alleen de verkooporganisatie betrokken is~ maar
ook het hele productietapparaat~ met name degenen~ die verantwoordelijk
zijn voor vorm en inhoud van het product~ dus in het dagbladbedrijf ook de
redactie en het technisch bedrijft Terecht merkt Levitt dan ook opi
IManagement must think of itself not as producing products but as providing
customer creating value satisfactions~ It must push this idea jand everything
it means and requires~ into every hook and cranny of the organisation~ It
has to do this continuously and with the kind of flair that excites and
stimulates the people in it~ Otherwise~ the company will be merely a series
of pigeonholded parts~ with no consolidating sense of purpose or direc~
tionlt

a~St De plaats van de marketing~organisatie in het dagbladbedrijf

De uiteenzettingen in de eerste en tweede paragraaf van dit hoofdstuk
worden noodzakelijk geacht om de plaats van de marketing~organisatie in
het dagbladbedrijf nader te kunnen bepalen~ We kunnen deze problematiek
ook vanuit een bedrijfs~economisch standpunt benaderen~ De taak van de
ondernemer omvat het financieel beleid~ het personeelsbeleid~ het commer~
cieel beleid en wanneer hij zelf produceert ook het productiebeleid~s
Omtrent deze onderscheiden beleidstaken heeft de ondernemer ook een
specifieke verantwoordelijkheid tegenover bij de onderneming betrokken
groepen~ te weten de kapitaalverschaffers~ de medewerkers en de markt~ Het
commercieel beleid omvat de relaties van de ondernemer tot zijn markten~
Het marketing~beleid is in feite het commerciële beleid van de ondernemer
en het maakt dan ook een integrerend deel van het totale ondernemersbeleid
uit~
Volgens sommige auteurs moet het commercieel beleid~ maar dan in de
moderne zin van het marketing~management het totale ondernemersbeleid
dominerentb Men stelt dan~ dat het marktgerichte denken de gehele onder
neming moet doortrekken~ omdat zonder de verkoop van het product aarn
gepast aan de marktsituatie de gehele ondernemersactiviteit zinloos wordtt
Dit laatste moge waar zijn~ maar de conclusie gaat ons toch te ver~ Analoog
redenerend kan men immers stellen dat het productiebeleid~ of het personeels
beleid of het financieel beleid prioriteit moet hebben~ omdat zonder produc~
tie~ of zonder medewerkers of zonder kapitaalverschaffers het gehele onder~
nemersbeleid zinloos is~ Het ondernemersbeleid kan wel onderscheiden wort
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den naar zijn verschillende taken en verantwoordelijkheden~ maar het kan
niet worden opgesplitst in geïsoleerde activiteiten en het kan zeker niet tot
alleen de commerciële~ of financiële activiteit herleid worden~
In het dagbladbedrijf heeft de nadruk van oudsher gelegen op de kwesties
van financieel ~ en productiebeleid en in toenemende mate op personeels~
beleid~ maar het is niet overdreven te stellen dat tengevolge van de vrij
monopolistische positie van het dagbladbedrijf ~ overigens ook in die
positie ten onrechte ~ het commerciële beleid slechts zeer weinig~ om niet
te zeggen in het geheel geen~ aandacht kreeg~
Het bovenstaande leidt tot twee conclusiest Op de eerste plaats is ook
marketing in het dagbladbedrijf geen geïsoleerd gebeuren dat zich beperkt
tot een soort reorganisatie van de buitendienstt Het is het introduceren van
een marktgerichte vorm van commercieel beleid en deze beleidsbeslissing zal
van invloed moeten zijn op het totale bedrijfsgebeuren zoals zich dat in de
verschillende redactionele~ technische~ administratieve en verkoopafdelingen
voltrektt Op de tweede plaam marketing~management is een onderdeel~ een
wezenlijk onderdeel van het totale ondernemersbeleid~ De eindverantwoor~
delijkheid dient dan ook te liggen bij een directiefunctionaris~ die men dan
ofwel commercieel~directeur of marketing~manager~ of marketingtdirector
mag noement Wezenlijk is~ dat het commerciële beleid op directieniveau
wordt bepaald en dat bij de bepaling ervan een goede cobrdinatie tot stand
komt tussen het financieel beleid~ het personeelsbeleid~ het productiebeleid
en het commercieel beleidt In het verdere verloop van deze studie zullen wij
het directielid dat verantwoordelijk is voor het marktgericht commercieel
beleid van de onderneming de marketing~manager noemen~ waarbij wij ervan
uitgaan dat deze lid is van de directie van de ondernemingt
De dagbladuitgever die aldus in zijn onderneming een marketingbeleid wil
gaan invoeren~ doet er goed aan deze principiële beslissing eerst goed te
overwegen en er zorg voor te dragen dat hij de achtergronden en de gevolgen
van zijn beslissingen goed en uitvoerig vertaalt voor alle sectoren van het
bedrijf~ zulks op straffe van slechte resultaten enerzijds maar vooral van
grote structurele en psychologische conflicten anderzijds~ Deze structurele
en psychologische conflicten worden veroorzaakt door het feit~ dat de
marketinggmanager zich bezig moet houden met alle commerciële elementen
van de onderneming en daardoor in contact komt met alle afdelingen van de
ondernemingt En dat contact is niet van vrijblijvende aard~ het zal vooral in
de beginperiode zeer intensief zijn en het is niet uitgesloten~ dat op grond
van commerciële overwegingen binnen de andere afdelingen~ met name de
productie~afdelingen~ de redactie en de administratie ingrijpende wijzigingen
dienen te worden doorgevoerdt Wanneer niet het hele bedrijf overtuigd is van
de noodzaak van deze wijzigingen en wanneer niet tevoren deze consequen~
ties uitvoerig zijn doorgepraat~ zal de marketingtmanager gauw de naam
krijgen van de man die zich met iedereen wil bemoeien~ die er beter aan
deed zich tot Izijnl verkoopafdeling te beperken en die de oorzaak wordt
van vele conflicten en moeilijkheden in de onderneming~
Voordat nader op de eigenlijke marketingtorganisatie in het dagbladbedrijf
kan worden ingegaan is een inleidende slotopmerking noodzakelijk~
Commercieel beleid of marketing~beleid veronderstelt primo het ontwikket
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len van een marktgericht beleid in de gehele onderneming en secundo het
ontwikkelen van een op dit marketingtbeleid gebaseerd verkoopbeleidt
Aldus valt het verkoopbeleid wel onder de competentie van de marketingt
manager~ maar marketing en verkoop zijn geen identieke grootheden~ De
marketingmanager zal zich voor de ontwikkeling van het marketing~beleid
laten bijstaan door marketingtdeskundigen in zijn staf~ die ieder voor een
bepaald aspect~ waar we later op ingaan~ verantwoordelijk zijn~ Daarnaast
staat dan het verkoopapparaat zelf~ dat op basis van het ontwikkelde beleid
de feitelijke verkooptaak uitvoertt Men zou kunnen zeggen~ dat de
marketingtmanager met zijn staf in overleg met de andere afdelingen van de
onderneming de inhoud formuleert van de propositie~ die daarna onder zijn
verantwoordelijkheid door de verkoopafdeling op de markt verkocht moet
worden~ In die propositie kan nog een ivastgelegde beweeglijkheid~ worden
opgenomen~ die de verkoper op de markt enige beweeglijkheid toelaat in
zijn gesprek met zijn klant fbijvt toepassing van rayontarieven voor advertent
tiesjt Die beweeglijkheid is echter vastgelegd~ d~w~z~ aan bepaalde door de
marketinggmanager geformuleerde marges gebondent
In de totale marketing~organisatie dient men dus onderscheid te maken
tussen de beleidsontwikkelende staffunctionarissen en de lijnfunctionarissen
die in de afdeling verkoop de feitelijke verkoopactiviteiten ontwikkelen~ Dit
onderscheid is van groot belang~ omdat vooral in kleinere bedrijven de
neiging bestaat de staffunctionarissen met lijnfuncties in de directe verkoop
te belastent Het gevaar hiervan is dat beide taken in de verdrukking komen~
Bovendien zijn beide functies inhoudelijk niet alleen dermate veelt
omvattend~ dat een combinatie niet mogelijk is~ maar vooral dient er op
gewezen te worden dat beide functies ook zodanig verschillen en zodanig
verschillende capaciteiten en ervaring vereisen~ dat een combinatie van de
marketing~staffunctie met de lijnfunctie van sales~manager uiterst onwense~
lijk geacht moet wordent

ata~ De marketingtorganisatie zelve

De meest geëigende vorm voor de organisatie van de marketing~afdeling voor
een dagbladbedrijf is een productgeoriënteerde organisatie die tevens samern
gaat met bewerking van de onderscheiden marktsectoren~ Het dagbladbedrijf
heeft twee producten te verkopen aan twee marktew de krant aan de
abonnees en de advertentiecontactmogelijkheden aan de adverteerdert Beide
producten zijn geheel verschillend en de beide markten zijn gescheident
Beide producten en markten vragen een eigen benadering van het marketingt
beleid~ Een marktgeoriënteerde benadering lijkt ons voor de organisatie
minder aantrekkelijk~ omdat het marketingtprobleem meer zit in de
gecompliceerdheid van beide producten dan in de segmentatie of uitgebreidt
heid van de marktt Een functiegeoriënteerde organisatie wijzen wij voor het
dagbladbedrijf af~ omdat voor de huidige omvang van de Nederlandse
dagbladbedrijven een dergelijke gespecialiseerde organisatie te omvangrijk~ te
weinig effectief en te duur ist
Ervan uitgaande dat staf~ en lijnfunctie strikt gescheiden blijven~ zou een
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productgeoriënteerde marketing~organisatie in het dagbladbedrijf er uit
kunnen zien als in figuur b ~

marketing~manager
lid van de directie

reclame~ marketingg
chef research~

manager

sales~manager

Fig~ S t MarketinWorganisatie in het dagbladbedrijft

productt productt
manager manager
abonne~ advertenties
menten lads~l
circulationl

De reclamechef is de functionaris die verantwoordelijk is voor de uitvoering
van alle reclame~activiteiten die binnen het kader van de verschillende vert
koopactiviteiten uitgevoerd dienen te wordent De marketing~researcht
manager is de functionaris die belast is met de uitvoering van het marktt
onderzoek ten behoeve van alle producten en markten van de ondernemingt
De satestmanager is de lijnfunctionaris onder wie het feitelijk verkoopt
apparaat ressorteertt De producttmanager~abonnementen ontwerpt in een
staffunctie in overleg met de andere functionarissen het marketinggplan voor
de abonnementensector en stelt in eerste instantie het marketing~plan voor
die sector op~ Hetzelfde doet de producttmanager~advertenties voor de
advertentiesectort
Uit kostenoverwegingen zullen slechts weinig dagbladbedrijven een eigen
markt~researchmanager in dienst nemen~ Maar deze financiële overwegingen
zijn niet de enige waarom onderzocht moet worden of de research niet beter
kan worden uitbesteedt In de meeste industriële ondernemingen is de
marketingtresearch een belangrijk instrument om kennis te vergaren over de
markt~ het is ook een instrument voor de productontwikkeling~ voor het
reclamebeleid etct van de onderneming~ Maar het blijft daar een instrument
waarmede~ op welke wijze toegepast dan ook~ het marketingtbeteid een
doelmatige vorm kan krijgent In het dagbladbedrijf is dat eveneens het geval~
maar voor wat de advertentieverkoop betreft op een zeer speciale manier~ In
de verkoopactiviteiten met betrekking tot de advertenties functioneert de
marketingresearch als de verschaffer van een objectief waarde~oordeel over
de kwaliteit van het door het dagblad verkochte product~ namelijk het
effectieve reclamecontact tussen adverteerder en prospects via het medium
van dat bepaalde dagblad~ Hier is de marketingtresearch dus niet alleen de
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bron van informatie voor de verkoper~ waardoor deze wordt ingelicht over
de situatie op zijn markt~ over de verwachtingen van de markt met betrekt
king tot zijn product etc~~ maar in het dagbladbedrijf is de marketingt
research ook een bron van informatie voor de koper~ die via deze research
objectieve informatie ontvangt over de kwaliteit van het door hem te kiezen
medium~ Aldus wordt hier een dimensie toegevoegd aan de waarde die de
marketing~research heeft voor de verkoopafdeling van een onderneming~ Het
spreekt vanzelf~ dat die potentiële koper i~ct de adverteerder pas waarde
hecht aan die researchtgegevens wanneer de betrouwbaarheid van die
gegevens voor hem vast staatt Daarvoor is het nodig dat de marketingt
research wordt verricht door een zeer bekwaam team van marktonder~
zoekers~ De resultaten immers worden door eveneens zeer deskundige tegent
spelers~ de media~selectiedeskundigen van de advertentiebureaus~ geanalyt
seerd en in de vakpers publiekelijk beoordeeld~ Maar naast deskundigheid
wordt van de marketing~research ten behoeve van het dagbladbedrijf ook
verwacht dat ze wordt verricht door onafhankelijke en vooral strikt objec~
tieve onderzoekerst
De eigen marketingtresearchafdeling van een dagbladbedrijf zal dus wel van
zeer bijzondere kwaliteit~ integriteit en deskundigheid moeten zijn om voor
de adverteerder geloofwaardig te zijn en om te kunnen concurreren met de
geloofwaardigheid van een goed~ extern onderzoekbureau~ Hoewel dit in
principe niet uitgesloten mag worden geacht~ komt het ons in het licht van
het bovenstaande logischer voor wanneer een dagbladbedrijf zijn markt~
researchprogramma laat verrichten door een extern~ onafhankelijk bureau~
Wij zouden het dan ook verwonderlijk achten als een dagbladbedrijf dat wil
overgaan tot de toepassing van marketingttechnieken~ niet met de aanstelling
van een marketinggmanager en een of twee product~managers zou beginnen~
maar zou starten met de aanstelling van een marketing~researchmedewerkert
Tenslotte nog een opmerking over de salestmanager~ Deze functionaris geeft
in een lijnfunctie leiding aan het eigenlijke verkoopapparaat~ In de hoofd~
stukken g en IS zullen wij bij de bespreking van de personal selling nog
uitvoerig op de taak van deze functionaris terugkomen~ Bij een uitgebreide
staf van vertegenwoordigers voor abonnementen zowel als voor advertenties
is het denkbaar voor beide sectoren een afzonderlijke sales~manager aan te
stellen~ In principe is dit echter niet noodzakelijk en voor de dagbladt
bedrijven met een kleine verkoopstaf in de advertentiesector is het o~i~ een
te kostbare en overbodige organisatiet
Aangenomen~ dat de kleine en middelgrote dagbladonderneming haar eigen
reclame en marketingtresearch laat verzorgen door externe bureaus~ zal het
organisatieschema van een productgeoriënteerde marketing~afdeling in het
dagbladbedrijf het beeld vertonen~ dat geschetst is in figuur fi ~

atB ~ Het marketingtinformatiesysteem

Het marketingtgebeuren binnen de onderneming en de functionele verkoopt
inspanning op de markt~ zoals beschreven in de paragrafen S en a van dit
hoofdstuk~ ondergaan zoals wij in hoofdstuk S zagen vele invloeden
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extern extern
reclamet marketing~
advies~ research~
bureau bureau

marketing~manager
lid van de directie

product~ productt
manager manager
abonnementen advertenties
Icirculationl fadO

sales~manager

Figt fi ~ Marketing~organisatie in het middelgrote en kleine dagbladbedrijf~

vanuit het externe marketingtsysteem van de onderneming~ De taak van het
marketing~management houdt in die invloeden te onderkennen~ ze te voort
zien en er op adequate wijze op te reageren door een zodanige combinatie
van de marketingtinstrumenten in de marketing~mix~ dat het effect van de
negatieve invloeden zoveel mogelijk wordt verminderd of gecompenseerd en
de positieve invloeden optimaal ten gunste van de onderneming worden
aangewendt
Daartoe is het noodzakelijk dat de marketingtorganisatie beschikt over een
Iintelligence~systeml dat de ontwikkelingen en de invloeden vanuit het
interne en externe marketing~systeem tijdig signaleert en waar mogelijk zelfs
voorspelt~ Dit Ilintelligence~system~I noemt men het marketing~informatie~
system M I ~ S J ~~
Het marketing~information~system heeft een tweeledige taaki
l~ de verzameling van alle gegevens vanuit het marketingtsysteem~ die nodig
zijn om door analyse van die gegevens~ rekening houdend met de interne
mogelijkheden van de onderneming~ een doelmatige marketing~strategie te
kunnen ontwerpen~
Z het tijdens de uitvoering van het marketingtplan verschaffen van alle
gegevens~ die noodzakelijk zijn om de realisering van het marketingtplan te
kunnen beheersen~
Het M ~ ItSt verzamelt gegevens in het gehele jinterne en externe~ marketing~
systeem~ De eerder besproken elementen van het marketing~systeem vormen
de bronnen voor het M ~ I ~ S~~ te weten exterw
a~ de klantenkring
bt de concurrentie
c~ de omgevingsvariabelew

Il t technologie
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Z ~ economie
S t cultuur
~~ overheid

en interw
dt de onderneming zelvet

l~ verkoop en distributiekanalen
Z ~ eigen administratie
S t eigen productie~afdelingen en leveranciers
at eigen marketing ~ en verkooporganisatie

Voor een goed functioneren van het MtI ~ St dient het over goede informarn
ten te beschikken die systematisch informatie verstrekken over hetgeen zich
in de verschillende sectoren van het marketing~systeem voordoett Deze
informanten kunnen we onderscheiden ini
l~ interne informanten
Z ~ externe informanten

Ad li interne informanten
Interne informanten behoren te zijn een aantal daartoe aangewezen
functionarissen~ die reeds in de onderneming werkzaam zijn~ en die gezien
de aard van hun functie geacht kunnen worden informatie te verschaffen
over een of meer sectoren van het marketing~systeem~

Ad Z~ externe informanten
Externe informanten zijn adviseurs~ externe bureaus of partttime medet
werkers~ die~ al of niet speciaal daartoe aangesteld~ binnen het kader van hun
contacten met de onderneming over een of meer segmenten van het
marketing~systeem informatie kunnen verschaffent

De informatie die verzameld moet worden kaw
l t in de onderneming reeds aanwezig zijn
Zt eerst verzameld moeten wordent

Ad l~
In iedere onderneming is veel informatie aanwezig die op zich uiterst belang~
rijk zou kunnen zijn voor het marketing~beleid ~ doch die in feite niet kan
worden gebruikt~ omdat ze voor de functionarissen die over die gegevens
zouden willen beschikken ~ niet verkrijgbaar zijn ~ De oorzaak daarvan ligt
meestal in het feit ~ dat de medewerkers ~ die wel over die informatie
beschikken nooit geattendeerd zijn op hun informatieve functie en zich
derhalve volstrekt niet realiseren dat een andere sector van de onderneming ~
met name de marketing~afdeling ~ iets zou kunnen doen met de gegevens
waarover zij beschikkent

Ad Z~
De niet aanwezige gegevens dienen apart verzameld te worden ~ Dat wil zeg~
gen ~ dat zulks dient te geschieden door externe informantent Het is zeer wel
mogelijk ~ dat interne informanten met een geringe inspanning zeer belangt
rijke gegevens kunnen verzamelen ~ Zij zullen dat echter veelal niet doen ~

gg



omdat het hen eenvoudig niet gevraagd wordt en omdat men hen nooit op
hun informatieve functie heeft gewezen waardoor zij terzake ook nooit zelf
initiatieven hebben ontplooidt Dit moge aan de hand van enkele voorbeel~
den worden geïllustreerd~
a ~ De factureerafdeling van de administratie van een dagbladbedrijf factu~
reert periodiek alle advertenties aan de adverteerders of bureaus ~ Daartoe
dienen de geplaatste advertenties te worden gemeten en in mindering te
worden gebracht op de lopende contractent De facturen gaan uit naar de
adverteerder rechtstreeks of naar diens reclamebureau ~ Degene die op de
factureerafdeling deze werkzaamheden verricht kent dus in ieder geval de
naam van de adverteerder~ diens adres kan hij gemakkelijk achterhalen ~ hij
kent het bureau en als hij de advertentie leest ~ kent hij ook het product
waarmee geadverteerd wordtt Al deze kennis is op die factureerafdeling
latent aanwezig ~ maar wordt bijna nooit operationeel gemaakt voor het
marketing~beleid van de ondernemingt Met enige moeite en met enige aan~
passing van de administratie in haar administratieve verwerkingsmethoden ~
kan iedere factureerafdeling van een dagbladonderneming aan de marketingt
afdeling periodiek de volgende gegevens verstrekke w
soort advertentie~ nationaal

reg i on aal ~ pl aatsel ij k
overige

tussenpersoow reclamebureau
eigen acquisiteur
rechtstreeks door adverteerder

branchei onder welke branches valt de advertentie
constractstand ad~
verteerder~ hoe groot is het contract ~ hoeveel verbruikt ~
prijs~ wanneer expiratietdatum ~ hoeveel nog te plaatsen

algemeen tarief~ rayon tarief ~ welke staffel ~ wel of
geen bemiddelingskorting ~ speciale korting

afkomstig uit~ buiten verspreidingsgebied
binnen verspreidingsgebied en welk Cebuco en lof
editiegebied ~ welke gemeente en welk verkoopravont

Daartoe zal de administratie wel enig werk moeten verrichten ~ extra codes
zullen moeten worden ontworpen en ingeponst en extra uitdraaiingen
moeten worden verricht ~ Maar als de administratie dat niet doet blijft een
schat van voor het marketing~beleid relevante gegevens ongebruikt liggent
bt De vertegenwoordiger van de inktfabrikant die de inkten levert aan de
dagbladonderneming vertelt bij zijn maandelijkse bezoek aan de technische
bedrijfsleider dat de directe concurrent aan het experimenteren is met viert
kleurendrukt Die wetenschap zou zowel voor de product~managertabonne~
menten als voor de producttmanager~advertenties~ trouwens voor het gehele
marketing~management van grote betekenis kunnen zijnt Maar als de techt
nische bedrijfsleider zijn wetenschap voor zich houdt ofwel omdat hij het
belang ervan niet inziet ofwel omdat hij niet zou weten tot wie hij zich moet
wenden ~ dan zal na enige tijd het bedrijf plotseling en onverwacht gecont
fronteerd worden met de vierkleurendruk van de concurrent ~ zonder enige
tegenmaatregel overdacht te kunnen hebben~
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ct En wanneer een redacteur of een verkoopfunctionaris buiten ergens
verneemt dat de concurrent bezig is met de voorbereiding van een nieuwe
editie of de vestiging van een nieuw bijkantoor in een bepaald rayon en deze
kennis wordt niet aan de marketingtafdeling doorgespeeld~ ook dan is er
waardevolle kennis binnen het bedrijf verloren gegaan~
dt Een technisch adviesbureau verricht in verband met de voorgenomen
aanschaf van een nieuwe rotatiepers een uitgebreide desktresearch over alle
thans aanwezige mogelijkheden op het gebied van hoogdrukt en offset~
rotatie~ In een uitvoerig rapport wordt de technische leiding van de onder~
neming geïnformeerd waarna op grond van technische overwegingen beslot
ten wordt tot aanschaf van machine X~ Het rapport van het technisch advies~
bureau verdwijnt vervolgens in een archieft Het spreekt vanzelf dat een
dergelijk rapport een schat van informatie bevat over alle achtergronden en
overwegingen waarom de machinefabrikanten een bepaalde machine zo en
zo hebben ontworpen~ Immers men mag aannemen dat de grote machinet
fabrieken werken vanuit een marketing~beleid en zich dus uitvoerig oriëntet
ren over de wensen en behoeften in de markt~ om van daaruit hun product
aan die behoeften aan te passent Niet alleen zou de marketing~afdeling van
het dagbladbedrijf na kennisname van het rapport belangrijke suggesties
hebben kunnen doen met betrekking tot de technische capaciteit en
mogelijkheden van de machine~ maar ook voor het overige marketing~beleid
zou het betreffende rapport belangwekkende informatie kunnen bevatten~

Geval at is een voorbeeld waar aanwezige gegevens door de interne
informanten niet worden doorgegevent De gevallen bt en ct zijn voorv
beelden waar externe gegevens door interne informanten niet worden door~
gegeven ~ En geval d ~ is een voorbeeld waar externe gegevens van een
externe informant niet worden doorgegeven ~
Het is derhalve zaak aandacht te geven aan de ontwikkeling van een goed
intern marketing~informatiesysteem door alle medewerkers duidelijk te
maken dat het tot hun taak behoort inlichtingen die zij tijdens hun werk op
de een of andere manier verkrijgen ~ te herkennen als misschien waardevol
voor het marketingtbeleid en zoveel mogelijk door te geven~ Tot het systeem
behoort tevens dat iedere medewerker weet tot wie hij zich moet richten en
waar hij zijn informatie kwijt kan ~ Dit informatiesysteem moet systematisch
worden georganiseerd en berust primair op een goede voorlichting aan alle
medewerkers omtrent de belangrijkheid van deze aspecten van hun taakt
Het marketingtinformatiesysteem bestaat aldus uit drie componentent de
informatiebronnen ~ de informanten en de geinformeerde ~ De informatiet
bronnen kunnen onde rv erdeeld worden aan de hand van het marketingt
systeem van de ondernemingt De informanten dienen binnen het informatie~
systeem zodanig georganiseerd te worden dat iedere groep informanten een
logisch aan de eigen werkzaamheden gerelateerd deel van de informatie~
verzameling krijgt toegemeten ~ terwijl de geïnformeerde ~ de marketing~
afdeling ~ dient te zorgen voor de analyse van de gegevens en ~ eventueel ~
wanneer de informatie daartoe aanleiding geeft ~ voor de planning van op
de informatie gebaseerde activiteiten en voor de uitvoering daarvant Die
eventuele tegenmaatregelen veroorzaken dan weer reacties bij de bron
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waarover weer nieuwe informatie binnenkomt etc~ Om het systeem goed te
laten functioneren zal het van belang zijn~ dat de marketing~afdeling op haar
beurt de informanten van tijd tot tijd laat weten wat er met de door hen
verstrekte informatie gebeurd ist
Hoewel de situatie per onderneming verschillend is zou figuur ~ het
marketing~informatiesysteem voor een dagblad kunnen weergeven~

GeïnformeerdeBronnen

l l ~

Informant Imarketing~
managementl

kl t k i
markttresearch

an en r ng en eigen

omgevings~
verkoopapparaat

variabelenz
technologie technisch bedrijf
economie
overheid directie administratie l~~~~ ~ ~ ana yse
cultuur secretariaat

Iconcurrentie eigen I
verkoopapparaat planning

intern i
bedrijfsgebeuren alle medewerkers uitvoering

Fig~ ~I t Het marketingAnformatiesysteemt

Uit het bovenstaande blijkt~ dat bij een goede organisatie van het M ~ ItSt het
bepaald niet direct noodzakelijk is hiervoor speciaal nieuw personeel aan te
trekkent Een goede instructie aan de aanwezige medewerkers en een goede
Organisatie kunnen er al voor zorgen dat zeer veel aanwezige informatie~ die
vroeger ongebruikt bleef liggen~ naar boven komt en dat nieuwe gegevens op
een vrij gemakkelijke manier~ zonder veel extra inspanning verzameld
kunnen worden~
Dat neemt niet weg dat het soms zinvol kan blijken ter verkrijging van
bepaalde informatie extra kosten te maken ofwel door het inschakelen van
deskundigen extern ofwel door het aantrekken van een speciale functionaris
die met de hele bewaking van het marketingAnformatiesysteem wordt
belast~ Dit laatste zal echter pas in de grotere ondernemingen rendabel
kunnen zijn~ Binnen een dagbladbedrijf echter beschikt men over mogelijk~
heden om zonder extra kosten al een zeer goed systeem op te bouwen~ Men
denke bijv~ in dit verband aan de financieelteconomische redacteur op de
redactiet Deze leest talrijke financiële bladen~ jaarverslagen etct Is het nu
onmogelijk of in strijd met de journalistieke ethiek deze man te vragen alle
gegevens die hij tegenkomt en die voor het bedrijf van belang kunnen zijn~
ook inderdaad aan de marketingtafdeling door te geven~ Wij dachten dat een
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dergelijke taak gewoon behoort tot zijn taak binnen de onderneming waarin
hij werkzaam ist Hetzelfde geldt voor de redactietarchivaris~ Ook hij is een
functionaris die alle mogelijke informatie onder ogen kan krijgen die voor
het marketing~beleid van belang kan zijn~ Waar het om gaat is binnen het
eigen bedrijf op deze zaken attent te zijn en de medewerkers ervan te door~
dringen dat het verstrekken van aanwezige informatie een wezenlijk onder~
deel van hun taak is~ Een belangrijke informant binnen het M ~ ItS ~ is de
marktonderzoeker~ die door middel van de marketing~research een grote
hoeveelheid niet aanwezige informatie verzamelt~ die voor het ontwerpen
van een doelmatig marketing~beleid onmisbaar is~ Gezien het specifieke
belang van de marketingtresearch voor het dagbladbedrijf wijden wij er
een afzonderlijk hoofdstuk aant

S De marketing~research

Bij de beschrijving van de concurrentievariabele in paragraaf J tB en SA

conformeerden wij ons reeds aan de mening van Larson inzake het belang

van marketing~researcht Het is hier de plaats daar uitvoeriger op in te gaant

~How did Paddock papers survive the crunch of the Icirculation gap syndromel against

an opponent who was larger and better financeO The Paddock victory over Field

indicates quite convincingly that a small community newspaper can survive against the
competition of a well financed metropolitan subsidiary~ It does so by creating a better
product which reflects the needs of the people it serves~ The key to this understanding
is marketinggresearch~ a tool which has been little used in the newspaper industryl~ i

De marketing~research is een onderdeel van het marketing~informatiet

systeem~ zoals wij in het vorige hoofdstuk hebben uiteengezett Wij achten

met Larson de marketingtresearch in het marketingtproces van het dagblad~

bedrijf dermate belangrijk~ dat wij aan de bespreking hiervan een afzonder

lijk hoofdstuk willen wijdent Daarbij moet er van het begin af aan op

gewezen worden~ dat de resultaten van marketing~research in het dagblad~

bedrijf verschillende functies vervullen naargelang zij betrekking hebben op

de abonnementensector of de advertentiesector~ In de abonnementensector

vervult de marketing~research een informatieve functie~ waardoor de

marketing~manager inzicht krijgt in de wijze waarop hij de marketing~

instrumenten in zijn marketingtplan het meest doelmatig kan toepassen~ In

de advertentionele sector vervullen de resultaten van de marketingtresearch

dezelfde functie~ maar bovendien maken daar de resultaten van de market~

ing~research deel uit van het product Idagbladadvertentiel in de uitgebreide

zin van het woordt Op die uitgebreide functie van de research komen wij aan

het einde van dit hoofdstuk terugt

Wij spreken in deze studie over marketing~research~ Er wordt wel eens een

onderscheid gemaakt tussen markt~research~ de research in de markt~ en
marketing~research~ de research naar de effectiviteit van toegepaste market~
ingAnstrumenten in een marketing~mix~ Voor het dagbladbedrijf willen wij

dit onderscheid niet maken~ omdat de resultaten van de markt~research in

enge zin vooral in de advertentiesector zodanig nauw verbonden zijn met de
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kwaliteitsbepaling van het product dagbladadvertentie~ dat markt~researchhier onvermijdelijk vervloeit in marketing~research~
In de navolgende drie paragrafen zullen wij achtereenvolgens aandachtbesteden aan de marketingtresearchi
l ~ ten behoeve van de abonnementensector
Zt ten behoeve van de advertentiesector~
~t ten behoeve van de redactiet

Stl ~ Marketingtresearch in de abonnementensector

Doel van de marketing~activiteiten in de abonnementensector isilt het werven van nieuwe abonnees~
Z het behouden van de bestaande abonnees~
B~ het terugwinnen van abonnees ~ die om welke reden dan ook hunabonnement hebben opgezegd ~ teneinde daardoor te komen tot een hoger
abonnementenbestand en een hoger dekkingspercentaget

Op deze drieledige doelstelling is het marketingtbeleid gericht~ omtrent dezedrie bewegingen op de abonnementenmarkt zal de marketingtresearchinzicht moeten verschaffen aan de marketingtmanagert
Om twee redenen dient de meeste aandacht gericht te worden op het vast~
houden van het bestaande abonneebestand ~ dus op het voorkomen vanopzeggingen ~ Op de eerste plaats~ omdat het totale abonnementenbestandM een functie is van het aantal nieuwe abonnees IN Jl plus het aantalbestaande abonnees fBl minus de bedankers jVj ~ In formulet
T~fNtBJI ~ Vt
Hoe geringer V is~ des te groter zal T zijnt Wanneer ten koste van een zeergrote marketingtinspanning alle aandacht wordt gericht op de werving vannieuwe abonnees~ maar V J N~ dan zal desondanks T teruglopen ~ Indienechter de meeste aandacht wordt gegeven aan het reduceren van V zo ~ datV C N~ dan zal T toenement De tweede reden is gelegen in het feit ~ dat de

~abonnementenmarkt een verzadigde markt is in die zin ~ dat het gemiddeldaantal dagbladen per huishouding stationair is of teruglopend en dat nieuweabonnees practisch alleen zijn te halen door de groei van het aantal huis~houdens ofwel door ze af te nemen van de concurrentiet Het aantal non~users is in de abonnementensector verwaarloosbaar geringt Daar komt bij datde concurrentie zich in een stevig verschanste ~ ingegraven positie bevindt ~zodat het werven van abonnees bij de concurrenten een zeer moeizame enkostbare aangelegenheid istZ
Vermindering van het aantal V is op twee manieren mogelijk~at door de abonnee die bedankt heeft terug te winnen~
bt door te voorkomen dat de abonnee bedankt ~ m ~ atwt door de levensduurvan de bestaande abonnementen te verlengen~
Het spreekt vanzelf dat de sub b ~ bedoelde methode de meest doelmatige is ~Een positief resultaat van de marketingtinspanning in de abonnementen~sector wordt uitgedrukt in een stijging van het dekkingspercentage feen
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negatief resultaat door een daling van het dekkingspercentagej ~ Het
dekkingspercentage in een bepaald gebied wordt verkregen door deling van
het aantal dagbladabonnees door het aantal Igezinnenl jhuishoudens van
twee of meer personen plus de alleenstaandenj ~ vermenigvuldigd met IOOoIot ~
In formulet

T Waarbij T ~ totaal aantal betalende abonnees
G X IOO~Io G ~ gezinnen lhuishoudens plus alleenstaandenj

De marketing~research in de abonnementensector bestudeertt
at samenstelling van het abonneebestand ~
b~ de kwantitatieve ontwikkeling van het abonneebestand~
c ~ de kwalitatieve aspecten van de mutaties~
d ~ kennis van de niettabonneest

S AA~ Samenstelling van het abonneebestand
Basis van een behoorlijk marketing~beleid in de abonnementensector is het
beschikken over een redelijk inzicht in de samenstelling van het abonneet
bestandt
Het meest voor de hand liggend is het verwerven van inzicht in de samen~
stelling van het abonneebestand naar~
lt socio~economische kenmerken
Z~ administratieve kenmerken

ad it
De samenstelling van het abonneebestand naar socio~economische ken~
merken ~ verstrekt ~ door middel van research ~ bijv ~ de volgende gegevens~

a ~ geslacht~ mannen
vrouwen
bed rijfl instel I ing

b ~ nationaliteiti Nederlander
buitenlander
statenloos
bedrijf l instelling

c ~ burgerlijke ongehuwd
staat gehuwd

gescheiden
weduwstaat
bedrijf l instell ing

dt woongemeentei Cebuco~gebied
rayon
gemeente

et leefkader~ alleenstaand
in geziw Z personen

Z personen
a personen
b personen
fi personen
~ J personen
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in huishouden ffiiet gezin~
bedrijflinstelling

ft leeftijdt I ~ I Z jaar
~ ~S~l jaar
ZZ~fib jaar

GS jaar en ouder
gt opleiding~ basis niveau

lager niveau
uitgebreid lager niveau
middelbaar niveau
semi hoger niveau
hoger niveau
bedrijflinstel I ing

ht beroepi vrije beroepen
overige zelfstandigen
hogere employees
middelbare employees
lagere employees
arbeiders
medewerkenden
zonder beroep
bedrijflinstell ing

it welstandi indeling in inkomensklassen
bedrijflinstel I ing

Door middel van desk~research op basis van door de administratie te ver~
strekken gegevens~ kan de samenstelling van de lezerskring tevens geanaly~
seerd worden aan de hand van de volgende administratieve kenmerkew
a~ bezorgingz per bode

per post
b ~ betaalwijzei accepttgiro

incasso
kwitantie
gratis

ct betaalperiodei week
maand
kwartaal
half jaar
jaar
gratis

dt wijze totstand~ bezoek colporteur
komen abonne~ bezoek bode
mentt bonlcoupon opsturen

eigen initiatief
weet niet

et duur van het abonnement
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In niet onaanzienlijke mate worden deze socio~economische gegevens met
betrekking tot de lezerskring reeds verschaft door de resultaten van het
N~OtPt IJ~Zt Altink zegt hieroveri

ITen aanzien van de sector abonnementenwerving zal het belang van het NOP~materiaal
duidelijk zijn~ Dat immers geeft een heldere beschrijving van het lezersbestand en
maakt het daarmee mogelijk om de werving te intensiveren onder de aan de hand van
deze analyse bepaalbare meest interessante doelgroepent Door het afzetten van de eigen
lezerskring tegen het verspreidingsgebied~ dan wel tegen bepaalde interessante
segmenten van de populatie~ is het mogelijk om de lezerskring binnen deze segmenten
te kwantificeren waarna de werving er bijvt op gericht kan worden om binnen bepaalde
segmenten de positie van het blad te verstevigenltd

In bijlage IV publiceren wij enkele overdrukken uit het NtOtP ~ ter illustratie
van het bovenstaande~
Naast deze voor de hand liggende indelingen met betrekking tot de samew
stelling van de lezerskring zijn er nog een aantal indelingen mogelijk naar
kenmerken die eveneens van belang kunnen zijn voor het marketingtbeleid~
Wij noemen samenstelling van de lezerskring naart
S t interessen fvrijetijd~ mode~ vakantiebesteding~ etctj
q ~ naar gebruik van de krant
fi ~ naar appreciatie van de krant
fi ~ naar functietoekenning
Deze vier kenmerken zijn voor het beleid in de abonnementensector van
groot belang~ van nog groter belang echter zijn deze gegevens voor het
marketinggbeleid in de advertentiesector~ Gezien het grote belang van deze
kenmerken als criteria voor de samenstelling van de lezerskring voor de
adverteerders~ houdt de mediatresearch ten behoeve van de adverteerder en
de media~planning zich uitvoerig met deze zaken bezig~ Wij bespreken deze
aspecten dan ook in de volgende paragraaf van dit hoofdstuk~

I fitII ~ Z ~ De kwantitatieve ontwikkeling van het abonneebestand
Een inzicht in de kwantitatieve ontwikkeling van het abonneebestand ontt
staat door inzicht in de volgende factoren~
lt omvang markt en dekkingspercentages
Z~ marktaandelen
St marktverschuivingen
~l~ dekkingsratiols
fit prognoses

Ad l
Zoals reeds eerder werd aangetoonds bestaat de markt voor dagbladen
hoofdzakelijk uit gezinnen ~ b Inzicht in het totaal aantal gezinnen en de
dekkingspercentages per Cebuco~verspreidingsgebied worden periodiek
verschaft door de Stichting Media Informatie Centrum te Amsterdam~~
Het Media Informatie Centrum verkrijgt zijn cijfers door middel van door de
dagbladen verstrekte gegevens ~ welke gegevens door een verklaring van
een register~accountant moeten zijn geverifieerdt In de Bijlagen nemen wij
het formulier op ~ dat door de dagbladen ten behoeve van het M ~ ItCt moet
worden ingevuld ~ a
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Ad Z~
Door middel van de MIGgegevens kunnen de marktaandelen fMl van het
dagblad in het totale verspreidingsgebied en per Cebucotverzorgings~
gebied worden berekend ~ Het marktaandeel wordt berekend door het totaal
aantal betalende abonnees van het dagblad fTj in het verspreidingsgebied te
delen door het totaal aantal abonnees op alle in het verspreidingsgebied
verschijnende dagbladen jTDj maal IOO~ót In formulet

M~TDxIIOO~Io

Ad J~t
Van belang is ook een inzicht in de marktverschuivingen~ Het T is door een
groot aantal~ hierna nog te bespreken factoren~ voortdurend aan veranderin~
gen onderhevig~ waardoor dus bij geringe veranderingen in het totale aantal
abonnees van alle verschijnende dagbladen fTDl voortdurend ook verande~
ringen in het marktaandeel optredent Deze veranderingen doen zich ook
voor bij de marktaandelen van de andere in het verspreidingsgebied
verschijnende dagbladen~ Voor een goed marketing~beleid is het noodzake~
lijk een goed inzicht te hebben in deze marktverschuivingen~ niet alleen in
het totale verspreidingsgebied~ maar ook per gemeente en per Cebuco~gebied
in het verspreidingsgebiedt

Ad~~
Inzicht in de ontwikkeling van het totaal aantal abonnees~ de dekkings~
percentages~ marktaandelen en marktverschuivingen is uiteraard voor de
ontwikkeling van een goed marketingtbeleid van groot belang ~ Men dient
echter te bedenken ~ dat de demografische ontwikkeling in het verspreidings~
gebied grote invloed uitoefent op het totaal aantal abonneest Indien men
een juist inzicht wil verwerven in het abonneeverloop ~ dient men te beschik~
ken over een instrument dat het abonneeverloop aangeeft in verhouding tot
de demografische ontwikkelingen in de te meten variabele geografische

~ eenheid ~ Dit instrument wordt gevormd door de Idekkingsratio nieuw~
komersl en de Idekkingsratio bedankersltq Onder de I dekkingsratio
bedankersl wordt verstaan het totaal aantal ~echte bedankersl gedeeld door
het totaal verlies aan huishoudens plus alleenstaanden ~ maal het dekkings~
percentaget Onder de Idekkingsratio nieuwkomersl wordt verstaan het totaal
aantal Iechte nieuwkomers~ gedeeld door de totale winst aan huishoudens
plus alleenstaanden ~ maal het dekkingspercentaget Onder ~echte bedankersl
wordt verstaan het totaal aantal negatieve mutaties in het te meten gebied
minus de negatieve mutaties van slechts administratieve aard die het gevolg
zijn van gewijzigde tenaamstelling van het abonnement enlof van verhuizim
gen binnen het te meten gebied ~ Onder I echte nieuwkomersl wordt verstaan
het totaal aantal positieve mutaties in het te meten gebied minus de
positieve mutaties van administratieve aard ~ die het gevolg zijn van ge~
wijzigde tenaamstelling van een abonnement en lof van verhuizingen binnen
het te meten gebied ~ Het totaal verlies aan Ihuishoudens plus alleenstaandenl
is opgebouwd uit~
L het aantal overlijdens fexclusief jonger dan l jaarj ~
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Omdat niet elk overlijden een opzegging van het abonnement tot gevolg zal
hebben ~ is dit aantal overlijdens door Nelissen op grond van ervaringscijfers
vermenigvuldigd met l IZ~
Z uit het vertrek van het aantal huishoudens plus alleenstaanden naar
buiten het te meten gebiedt
Deze vertrekcijfers worden door gemeenten en CtB ~ S ~ verstrekt in persoonst
getallen en moeten dus herberekend worden naar aantal huishoudens plus
alleenstaandent
De Itotale winst aan huishoudens plus alleenstaandenl wordt berekend door~
l~ het totaal aantal huwelijken in het te meten gebied~
Zt het totaal aantal vestigingen van huishoudens en alleenstaanden van
buiten het te meten gebied naar binnen het te meten gebiedt
Ook dit aantal vestigingen wordt verstrekt in persoonsaantallen en dient dus
herberekend te worden naar huishoudens plus alleenstaanden ~
De formule van de dekkingsratio bedankers luidt dan aldus~

dekkingsratio bedankers ~
Et B~

l
Ih O t Verj D

waarbiji EtB ~ ~ totaal aantal echte bedankers
O ~ aantal overlijders
Ver m aantal vertrekkende huishoudens plus alleenstaanden naar

buiten het te meten gebied
D w dekkingspercentage

Omdat lihO t Ver~ uitsluitend berekend kan worden op de totale populatie
van het te meten gebied ~ dient men voor een juist inzicht deze factor te
vermenigvuldigen met het dekkingspercentage in het betrokken gebiedt
De formule voor de dekkingsratio nieuwkomers luift

EtNt
dekkingsratio nieuwkomers ~ tH t Vesj D

waarbijt EtNt w echte nieuwkomers
H w aantal huwelijken
Ves w aantal vestigingen van huishoudens en alleenstaanden in

te meten gebied
D m dekkingspercentage

Omdat ook het aantal vestigingen en huwelijken betrekking heeft op de
totale populatie binnen het te meten gebied ~ dient ook dit aantal met het
dekkingspercentage vermenigvuldigd te wordent
Enkele voorbeelde w
l~ In het verspreidingsgebied van een dagblad doen zich de volgende ont~
wikkelingen voori
echte bedankers~ fiOO
aantal overlijdens~ sOO
aantal vertrekkent ZOO
dekkingspercentage~ HOqo

dekkingsratio bedankers~ l SO sZOOl HWICI HO
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Zt In hetzelfde verspreidingsgebiedt
echte bedankers MO
aantal overlijdens~ OOO
aantal vertrekkent ZOO
dekkingspercentage~ Wo

dekkingsratio bedankers~ ZgO w l ~
l l bO t ZOOl HOlh

S t In hetzelfde verspreidingsgebied~
echte bedankerst ZOO
aantal overl ijdensi S OO
aantal vertrekkew ZOO
dekkingspercentage~ SOI~

dekkingsratio bedankersi o ~l
~ l bO ~ZOOI S OrI I

Teneinde de betekenis van het dekkingspercentage duidelijk te maken ~ nog
een vierde voorbeeld van een andere krant in hetzelfde verspreidingsgebied
met dezelfde mutaties als in voorbeeld O~ maar met een dekkingspercentage
van SM
De dekkingsratio bedankers wordt dan als volgtt

~l t dekkingstratio bedankersi
jlbO t ZOOj gOW ~ ZIg

Uit deze cijfers blijkt dat bij een dekkingsratio bedankers van l lzie voor
beeld ZI het aantal echte bedankers gelijk is aan het verlies aan huishoudens
en alleenstaanden onder het aantal abonnees~ zodat het dekkingspercentage
constant blijftt In voorbeeld l is het aantal bedankers bijna twee maal groter
dan het verlies aan huishoudens onder het aantal abonnees~ zodat het
dekkingspercentage zal dalen~ terwijl in voorbeeld O het totaal verlies aan
huishoudens onder het aantal abonnees groter is dan het totaal aantal
bedankers~ zodat het dekkingspercentage zal stijgent Uit het vierde voor~
beeld blijkt duidelijk de functie van het dekkingspercentage IDI in de
formule~ In voorbeeld O vielen van de ObO verloren huishoudens in het
verspreidingsgebied SOqo ofwel MO verloren huishoudens onder de abonnees
van het dagbladt In voorbeeld a echter vielen er van de ObO verloren huis~
houdens slechts l Ob onder de abonnees van het dagbladt Vandaar dat in
voorbeeld O ondanks de ZOO bedankers het dekkingspercentage toch stijgt~
terwijl in voorbeeld a het dekkingspercentage bij hetzelfde aantal bedankers
daaltt Onderstaande berekening toont dat aan~

Voorbeeld S~~
gezinnen ~ OOO dekkingspercentage SOqo ~ OZOO abonnees
na mutaties ~ aantal gezinnen ~ OOO ~ ObO ~ OfibO

aantal abonnees OZOO ~ ZOO ~ OOOO
dekkingspercentage gZqo
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Voorbeeld Q~
gezinnen a OOO dekkingspercentage BOq~ ~ IZOO abonnees
na mutaties aantal gezinnen IOOO ~SbO ~ BfibO

aantal abonnees l ZOO ~ ZOO ~ l OOO
dekkingspercentage Z M

Een dekkingsratio bedankers G l is derhalve een gunstige ontwikkeling en
een dekkingsratio J l geeft een ongunstige ontwikkeling aan~
Op dezelfde wijze kan de dekkingsratio nieuwkomers met enkele voor~
beelden geïllustreerd wordew
l ~ In het verspreidingsgebied van een krant doen zich de volgende ontt
wikkelingen voor~
totaal echte nieuwkomersi HOO
aantal huwelijkew Il OO
aantal vestigingew ZOO
dekkingspercentage~ fiO~II

dekkingsratio nieuwkomerst g OO ~ soo
ZZ

laOO t ZOOI fiOl~ SfiO
Z In hetzelfde verspreidingsgebied
totaal echte nieuwkomers~ afiO
aantal huwelijkew IlOO
aantal vestigingent ZOO
dekkingspercentage~ fiOlo

OsOdekkingsratio nieuwkomem faoo t wo l so~~
Ot In hetzelfde verspreidingsgebied~
totaal echte nieuwkomerst sOO
aantal huwelijkew Il OO
aantal vestigingew ZOO
dekkingspercentager FiWIC

dekkingsratio nieuwkomerst BOO ~ O~ H
faOO t ZOOl fiO~~

Ook hier blijkt bij een dekkingsratio nieuwkomers van l ~ dat het aantal
nieuwkomers gelijk is aan het aantal nieuwe huishoudens plus alleenstaam
den onder de abonnees en dat dus het dekkingspercentage bij een dekkings~
ratio nieuwkomers van l gelijk zal blijven ~ Bij een dekkingsratio nieuwt
komers J l zal het dekkingspercentage stijgen ~ omdat het aantal nieuw~
komers groter is dan het relatieve aandeel van de abonnees in het totaal
aantal huwelijken en vestigingen ~ Bij een dekkingsratio G l zal het dekkingst
percentage dalen omdat het aantal nieuwe abonnees lager is dan het relatieve
aandeel van de abonnees in het totaal aantal huwelijken en vestigingent Een
dekkingsratio nieuwkomers J l vertoont dus een gunstig beeld ~ een
dekkingsratio nieuwkomers G l vertoont een ongunstig beeld ~

Ad S~t
Op grond van de sub l tlm a genoemde technieken is het mogelijk prog~
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noses te maken voor de ontwikkeling van het abonneebestand bij een gelijk~
blijvende marketing~inspanning van de ondernemingt Deze prognoses
vormen de basis voor het marketing~plan om van daaruit de effecten van een
hergroepering van de marketingtmix~instrumenten en een eventuele vergrot
ting van de marketingtinspanning te prognostiserent

S A t n~ De kwalitatieve aspecten van de mutaties
Nadat door de onder b~l~l en bAtZ beschreven technieken een kwantitatief
inzicht is verkregen in omvang en gevolgen van de komst van nieuwe abon~
nees en het vertrek van bestaande abonnees~ zal de marketing~manager ook
inzicht willen hebben in de kwalitatieve aspecten van de mutatiest Dit
nadere inzicht zal betrekking moeten hebben op~
a~ op wat voor personen hebben de mutaties betrekking
bt waarom zijn de nieuwkomers gekomen en de bedankers vertrokken~

Ad a~
Op de eerste plaats zal de marketing~manager willen weten welk soort abon~
nees het zijn die erbij komen en die vertrekkent Een karakterisering van de
nieuwkomers fstartsl en bedankers lstopsl lijkt met name van belang naar~
~ socioteconomische kenmerkew
geslacht ~ leeftijd ~ burgerlijke staat ~ woonplaats ~ welstand ~ gezinsomvang e ~ dt
~ administratieve kenmerkeni
betaalperiode~ betaalwijze ~ bezorgwijze
~ krantenhistoriei
huidige abonnementen ~ opgezegd abonnement t ~ gtvt huidig blad ~ nieuw~
genomen abonnement ttk ~ v ~ huidig abonnement ~ duur opgezegd abonne~
ment ~ eventueel abonnement op huidig blad in het verledent

Inzicht in deze gegevens is van vitaal belang om een beleid te kunnen opstelt
len om de gewenste ontwikkeling in het abonnementenbestand te realiseren ~
Het is in Nederland met name de Stichting voor Research en Marketing te
Heerlen jRtMj die systemen t~ atvt het zgn ~ startst en stopsonderzoek heeft
ontwikkeldt Interessant zijn de vergelijkingen die in deze systemen worden
gemaakt tussen de starts en stops ~ Door middel daarvan valt onder meer op
een eenvoudige wijze af te lezent
~ hoeveel nieuwkomers er in een bepaalde tijdsperiode zijn gekomen om
bijvt redactionele motieven ~ hoeveel er om dezelfde redenen zijn vertrokken
en wat het netto~resultaat is~
~ hoeveel starts er van een bepaald kenmerk zijn Ibijv ~ jongere leeftijds~
groepj en hoeveel stops~ en dus ook weer het netto~resultaat~
~ hoeveel starts van de concurrentie afkomstig zijn en hoeveel van de stops
naar de concurrentie verdwenen zijn ~ inclusief het netto~resultaat ~

Het is duidelijk dat met name continu inzicht lzie ook verderopl in de starts
en stops van essentieel belang is voor een voortdurende controle van het
abonnementenbeleid ~ De feitelijke resultaten der inspanningen op de diverse
terreinen zijn qua effect uit de onderzoekresultaten af te leiden en rende~
mentsbepalingen zijn aldus in principe en de facto mogelijkt
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Adbt
De vraag naar het waarom is in feite de vraag naar de motivatiet Wat is de
koopmotivatie voor de nieuwe abonnee en wat was het motief voor be~
danken ~ De redenen tot bedanken en tot het nemen van een nieuw abonnet
ment zijn tot vijf hoofdmotivaties te herleiden ~ te wetent
lt de redactionele informatie
Zt de advertentionele informatie
Jt de traditie
at de prijs
bt de bezorging

Ad li
De redactionele informatie ~ de aard en de omvang ervan vormt een belangt
rijk motief voor het nemen van een abonnement op een dagblad en tevens
voor het beëindigen van het abonnementt Door frequent onderzoek onder
bedankers en nieuwkomers dient nagegaan te worden hoe sterk dit motief
speeltt In paragraaf S van dit hoofdstuk zal nader worden gepreciseerd over
welke aspecten van de redactionele informatie dit onderzoek zich dient uit
te strekkent

Ad Zt
Ook de aard en omvang van de advertentionele informatie vormen belang~
rijke motieven bij het nemen en beëindigen van een abonnement ~ In para~
graaf Z van dit hoofdstuk zal daar nader op worden ingegaan ~

Ad St
Een van de belangrijkste motieven voor het nemen van een abonnement is
de traditie in het ouderlijk gezint We zagen hierboven dat een groot aandeel
in de nieuwe abonnees wordt geleverd door het aantal huwelijken ~ Het staat
vast ~ dat in de meeste gevallen huwende kinderen het dagbladabonnement
nemen op het dagblad dat zij thuis ook lazen ~ aangenomen althans dat zij
zich na hun huwelijk vestigen in het verspreidingsgebied van hetzelfde dag~
blad ~ Een kwantitatief inzicht in de sterkte van deze factor is van groot
belang voor een goed marketing~beleid ~

Ad Q~
Gezien de inelasticiteit van de vraag waar wij in par ~ J tb reeds op wezen en
waar wij in hoofdstuk ~ nog nader op terugkomen ~ is het te verwachten ~ dat
de prijs bij de motivatie van de nieuwkomers slechts een geringe positieve rol
zal spelent Uit tot nu toe verricht onderzoek is echter gebleken~ dat met
name in de lagere inkomensgroepen de prijs een factor van toenemend
belang wordt bij het opzeggen van het dagbladabonnementt io Het is daarom
zaak de invloed van de prijs voortdurend in het oog te houden en een goed
inzicht te hebben in de frequentie waarin de prijs van het dagblad een reden
tot bedanken is gewordent

Ad St
Een tijdige en nette bezorging van de krant is een belangrijke factor zowel
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voor het handhaven van de bestaande abonnee als voor het verliezen van de
abonneet Dit hangt voor wat het tijdstip van bezorgen betreft ten nauwste
samen enerzijds met de functievervulling van de krant zelf alsook met de
concurrentiepositie met andere mediat Het ochtendblad vraagt er om
gelezen te kunnen worden voor het vertrek naar het werk aan het ontbijt~
Het avondblad wil gelezen kunnen worden Is avonds na terugkeer van het
werk en voor het avondprogramma op de televisie begint~ Een krant die Is
morgens te laat bezorgd wordt~ zal gauw vervangen worden door een
ochtendblad dat wel op tijd is en voor het avondblad geldt hetzelfde ctq~ het
maakt zich door de invloed van de televisie geheel overbodigt Een tijdige en
correcte bezorging lcorrect w geen onnodig lawaai~ geen vertrappen van
voortuintjes etctl is voor de abonnee een uiterst belangrijk element bij bet
danken~ nemen en vasthouden van de krantt Het is van groot belang het
bezorgeffect door frequent onderzoek goed in het oog te houdent

bIA Kennis van de niet~abonnees
Tenslotte zal de marketing~research informatie dienen te verschaffen over de
nietAezers van het dagblad~ voorzover die nietIezers althans in de toe~
komstige planning van het dagblad tot de potentiële toekomstige lezers
gerekend kunnen worden~
Van de niet~abonnees zal de marketing~manager vooral twee soorten
gegevens te weten willen komew
lt de samenstelling van de niettlezers~ naar de diverse reeds voor de abom
nees behandelde kenmerken~ en
Zt de penetratiemogelijkheden voor het eigen dagblad bij de niettabonnees~
Deze penetratiemogelijkheden zijn onder meer afhankelijk vani
a~ bekendheid en vertrouwdheid van het eigen blad bij de niet~abonnees
b~ weerstanden onder de niet~abonnees tegen het eigen blad
ct waardering en gehechtheid van niettabonnees voor en aan hun huidige
blad~
Door middel van penetratietonderzoek kan inzicht verkregen worden in een
aantal factoren die van belang zijn voor het opstellen van een doelmatige
marketing~mix voor de werving van nieuwe abonneest

Nog twee slotopmerkingen inzake de marketing~research in de abonnemen~
tensectori
l t Een doelmatige marketing~research zal niet alleen gebaseerd moeten zijn
op research in de markt~ maar ook op de evaluatie van door de onderneming
te verstrekken gegevens~ Het is gewenst daartoe een vorm van abonnemen~
tenregistratie te ontwerpen~ die~ mits gecomputeriseerd~ periodiek een groot
aantal gegevens kan verstrekkent De marktonderzoeker zal bij het opzetten
van deze registratie in hoge mate behulpzaam kunnen zijnt Het is uiteraard
niet mogelijk ineens een totaal bestaand abonneebestand in die registratie op
te nement Wel is het mogelijk vanaf een bepaalde datum te starten met de
verwerking van gegevens betreffende nieuwe abonnees en van bedankers~ De
colporteur of bode die een nieuw abonnement afsluit~ kan vele gegevens van
kwantitatieve~ kwalitatieve en sociaal~economische aard opvragen aan de
nieuwe abonnee~ zeker wanneer hem daartoe een vragenformulier is vert
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strekt en hem geleerd is daarmee om te gaan~ De nieuwe abonnees die zich
op eigen initiatief melden~ zullen meestal ook bereid zijn de noodzakelijke
gegevens te verstrekken wanneer daarom gevraagd wordt~ De administratieve
gegevens zijn zonder meer bij de administratie bekend en kunnen dus ook
verwerkt worden in de registratiet Hetzelfde geldt ~ met wellicht wat meer
moeite ~ voor de bedankerst
Na enkele jaren ontstaat daardoor een uitvoerige documentatie omtrent de
oorzaken van het muterende abonneebestand die voor het marketingtbeleid
in de abonnementensector van groot belang kan zijn~ Overigens niet alleen
voor de abonnementenexploitatie~ maar zoals we in het navolgende zullen
zien ook voor de advertentietexploitatiet
Zt Een tweede slotopmerking betreft de vraag naar eenmalig onderzoek of
naar continutonderzoek~ Omdat de meeste van de te onderzoeken items
voortdurend in beweging zijn en omdat met name gedurende de periode dat
een marketingtplan in uitvoering is~ ten behoeve van de beheersing van het
plan een grote behoefte bestaat aan een frequente~ vergelijkbare berichtt
geving~ alsmede omdat ieder nieuw marketing~plan dient uit te gaan van zo
recent mogelijke gegevens~ zijn wij voorstander van continutonderzoekt
Continutonderzoek heeft m~b~tt de marketingtplanning twee belangrijke
functies~ Ten eerste de controlefunctie~ Het continutonderzoek kan gegevens
verstrekken over de effectiviteit van de toegepaste marketinggmaatregelen
jzie de desbetreffende opmerkingen bij het Istopsl en ~startsl~onderzoekj~ De
tweede functie noemen wij de Iradarfunctiel~ Hieronder verstaan wij het
opsporen en signaleren van plotselinge wijzigingen in de markt~ Enkele voort
beelden kunnen deze radarfunctie verduidelijken~

Voorbeeld l~
Uit het feit~ dat er geen of nagenoeg geen bedankers zijn uit een bepaald
dorp~ blijkt dat de inwoners van die gemeente in het algemeen zeer tevreden
zijn met hun dagbladt Na enige tijd komen er plotseling bedankers uit die
gemeente~ Wat is de oorzaaC Een eventueel vroeger ingesteld eenmalig
onderzoek zal geen indicatie geven~ Uit het herhaalde frequente onderzoek
kan blijken~ dat die lezers bedankt hebben op grond van hun ontevredenheid
over bijv~ de regionale sportverslaggeving~ De oude goede sportcorrespon~
dent is verhuisd en de sportredactie heeft verzuimd in die vacature te voor~
zient

Voorbeeld Z~
In rayon B waar perfecte bezorgers zijn aangesteld~ die nog steeds goed hun
werk doen~ komen plotseling veel bedankers~ Oorzaakt bezorgklachtent Het
blijkt~ dat de expeditie een paar routes van de bestelautols heeft gewijzigd~
waardoor de kranten drie kwartier later~ overigens stipt~ worden bezorgd~
Rayon B is echter een arbeiderswijk met mensen die vroeg naar hun werk
moetent Door de wijziging krijgen ze hun krant net te laat om nog voor
het vertrek naar het werk te kunnen lezent

Deze twee voorbeelden zullen vele exploitatiechefs doen opmerken~ dat zij
daarvoor geen onderzoek nodig hebben en dat zij daar ook zonder dure
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research wel achter zouden komen~ Het probleem echter is~ dat ze er
wellicht wel achter gekomen zouden zijn~ maar pas op het moment~ dat de
bedankers er zijnt Bij een continu~onderzoek hadden de klachten eerder
gesignaleerd kunnen worden en hadden er maatregelen genomen kunnen
worden waardoor de bedankers niet gekomen waren~ Nu moeten dezelfde
maatregelen genomen worden om te voorkomen dat er nog meer bedankers
zullen komen en daarna moeten de bedankers weer teruggewonnen worden~
Daar komt echter nog bij ~ dat die twee gevallen niet alleen ontstaant Iedere
krant heeft honderden bezorgwijken en jaarlijks duizenden bedankers en dus
een meervoud daarvan dat nog niet bedankt heeft~ maar van plan is dat te
gaan doen om een of andere onbekende reden~ Geen enkele exploitatiechef
is in staat dit hele gebeuren in zijn markt op grond van mededelingen van
zijn bodes en colporteurs en op grond van eigen observatie systematisch~
frequent en tijdig te overzien~ alle mutaties in hun oorzaken en achtergront
den te begrijpen en zodanig met elkaar in verband te brengen dat daardoor
een doelmatig productt~ prijst en bezorgingsbeleid gevoerd kan wordent
Temeer niet~ omdat bij een niet goed opgezet onderzoek vaak verkeerde
uitkomsten worden gegeveht Genoemde exploitatiechef krijgt immers zijn
informatie in hoofdzaak van de bezorger~ Het is goed mogelijk dat een
bedanker tegenover die bezorger de redactionele informatie opgeeft ais
reden voor zijn bedanken~ omdat hij tegenover die bezorger niet kwijt wil~
dat hij bedankt omdat hij de prijs te hoog vindt~ Er moet een behoorlijke
controle bestaan op de juistheid van de verstrekte gegevens~ Welnu~ dat alles
is taak en doel van een systematisch~ continu of althans voldoende frequent
marketingtonderzoekt

fitZ ~ Marketing~research in de advertentiesector

Zoals wij zagen~ besteedt de marketingtresearch in de abonnementensector
vooral aandacht aan de abonnees~ aan de bestaande abonnees~ de nieuwt
komende abonnees~ de bedankende abonnees en de niet~abonnees~
In de advertentiesector zijn de abonnees slechts van belang in zoverre het
abonnementenbestand voor een bepaalde campagne een indicatie kan
vormen voor de regelmaat waarmee dezelfde groep lezers via een bepaald
dagblad bereikt kan wordent Voor het overige echter is de adverteerder niet
geïnteresseerd in het abonnementenbestand~ maar vooral in de lezerskring
van het dagblad~ die veelal aanzienlijk groter is dan door het aantal abonnees
wordt aangegeven~ En die grote lezerskring interesseert de adverteerder dan
nog speciaal slechts voorzover hij binnen die totale lezerskring de doelgroep
aanwezig weet tot wie hij zich door middel van zijn dagbladadvertentie wil
richtent De dagbladadverteerder beoogt door middel van zijn dagbladadvert
tentie op het door hem gewenste tijdstip in reclamecontact te komen met
zijn prospects binnen de lezerskring van het betrokken dagblad~ Het dagblad
heeft op zijn beurt er behoefte aan zijn exploitatieresultaten zo gunstig
mogelijk te beïnvloeden door de verkoop van zoveel mogelijk advertentiest
Het dagblad zal hierin slagen wanneer het als reclame~medium voldoet aan
de behoeften van de adverteerder~ De waarde van de dagbladadvertentie li
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zal hoger of lager zijn~ naar gelang door middel van die advertentie de
adverteerder met min of meer zekerheid binnen het door hem vastgestelde
reclamebudget tijdig een effectief reclamecontact met zijn prospects binnen
de lezerskring van het dagblad tot stand kan brengent Het uiteindelijke doel
van de marketing~research in de advertentiesector voor de media zelf is het
aantonen van de waarschijnlijkheid van dit tijdige reclamecontact tussen
adverteerder en prospects binnen de lezerskring van het dagblad door middel
van de betaalde dagbladadvertentie~ De marketing~research vervult aldus
voor de media vier functies~
at zij maakt het potentieel reclamebereik van het medium inzichtelijk voor
de adverteerder~
b~ zij kwantificeert de reclamekwaliteit van het betrokken medium~
c~ zij meet de tijd waarbinnen het reclamecontact plaatsvindt~
dt daardoor geeft zij de dagbladuitgever objectieve verkoopargumenten in
handen ten behoeve van zijn advertentietacquisitiet

De marketinggresearch kan op de vraag naar de waarschijnlijkheid van het
effectieve reclamecontact pas antwoord geven~ wanneer verschillende fasen
van onderzoek zijn doorlopent In deze verschillende fasen~ dient een
antwoord gezocht te worden op de volgende vragent
At Zijn er prospects voor een bepaald product aanwezig in de lezerskring
van het dagblaffl
Bt Hoeveel prospects worden door het medium bereikt en wanneer~
C ~ Hoe frequent en intensief is het contact van de lezers met het medium~
Dt Komen de prospects ook in contact met de advertentiepaginals van het
medium~
Et Door hoeveel prospects wordt het medium verkozen als de beste voort
ziener in een segment van de informatiebehoeftO
F~ Hoeveel prospects hebben contact met dat gedeelte van de pagina~ waar~
op de advertentie van de adverteerder staat~
Gt Heeft het medium een voldoende communicatieve werking om een be~
paalde boodschap aan een bepaalde groep lezers over te brengen~
Ht Als de lezer met de advertentie van de adverteerder in contact komt~
hoe is dan de uitwerking van de advertentiecampagne op de lezer~

De algemene mening is op dit moment~ dat de taak van de uitgever ophoudt
bij IFIt indien immers de uitgever door middel van objectieve research heeft
aangetoond~ dat bepaalde prospects aanwezig zijn I A~ ~ wanneer hij voorts
heeft aangegeven hoeveel prospects tijdig worden bereikt lBl en hoe fret
quent en intensief het contact met het medium is fCl ~ wanneer hij voorts
heeft aangetoond dat de prospects ook een visueel contact hebben met de
advertentiepaginals IDI ~ wanneer hij heeft vastgesteld dat zijn medium de
voorkeur geniet bij de lezer voor de bevrediging van bepaalde segmenten van
zijn informatiebehoeften IEI en tenslotte aangeeft~ hoeveel prospects gecont
fronteerd worden met het paginadeel~ waarop de advertentie van de adver
teerder staat ~F~~ dan heeft hij met dat alles aangetoond~ dat zijn blad een
effectief reclamemedium kan zijn voor de adverteerder om door middei van
zijn medium met de lezer in een effectief reclamecontact te koment
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Of de beoogde communicatie werkelijk tot stand komt lGj en welke uit~
werking de advertentiecampagne bij de lezer heeft IHj is volledig afhanket
lijk ~ mits aan de eisen sub A tlm F is voldaan ~ van de communicatieve
waarde van de advertentie zelft van de inhoud van de boodschap~ van de
presentatie~ de lay~out~ etc~ Dit zijn factoren die buiten de competentie
en verantwoordelijkheid van de uitgever liggen De research hierover behoort
dan ook niet tot de taak van de uitgever~ maar tot de verantwoordelijkheid
van de adverteerder zelft Vandaar dat Noordhoff terecht opmerktt

INog een stap verder en we gaan van contact met blad via het contact met de pagina
naar de werking van de campagne van de reclame zelft Dit is het terrein waar de afzorn
derlijke adverteerder zal moeten gaan opereren en waar althans de uitgever geen taak
meer heeftlttz

De beantwoording van de vragen A en B is de taak van de zgn~ kwantitatieve
media~researcht De beantwoording van de vragen C tlm G zijn onderwerp
van onderzoek voor de kwalitatieve mediatresearch~ Wij zullen de vragen A
tlm E hieronder achtereenvolgens behandelen~

fitZ A t Kwantitatieve media~research
A~ Zijn er prospects voor een bepaald artikel aanwezig in de lezerskring van
een dagblad en hoeveeP
Het is uiteraard niet mogelijk aan iedere dagbladlezer afzonderlijk de vraag
te stellen of hij wellicht belangstelling zou kunnen hebben voor de aankoop
van een bepaald product~ Er zijn in Nederland miljoenen dagbladiezers en er
worden op de Nederlandse markt honderdduizenden producten verhandeldt
Deze benadering is echter ook niet nodigt Er zijn twee methoden om op de
gestelde vraag met een redelijke mate van zekerheid een antwoord te vinden~
Immers~ de producent van een product kan zelf vrij duidelijk formuleren
wat voor soort mensen gebruikers kunnen zijn van zijn productt Bijvt een
personenauto met een cataloguswaarde van f Ib~OOO~~ zal gekocht worden
door mannen met een bepaald inkomen~ met een bepaalde opleiding~ werk~
zaam in een bepaald soort beroept Bepaalde cosmetica zullen gebruikt
worden door vrouwen in een bepaalde leeftijdsklasse en andere cosmetica
door~y~rouwen n andere leeftijdsklasse~ Met andere woorden~ indien de
socjQ~economische enmerken van een lezerskring bekend zijn~ kan een
adverteerder aan de hand daarvan al tamelijk nauwkeurig bepalen of onder
diéTéiër s k r i ng prospects voor zijn producten aanwezig zijnt I n een latere
fase~ wanneer wij gaan spreken over persoonsgewicht~ zal deze zgn~
marketingdoelgroep eventueel worden uitgebreid tot de reclame~doelgroep~
Een andere methode isaaIn de lezers de vraag voor te leggen of zij gebruikers
ziin van banaalda~óxoducteni Aan de hand van dit oroductaehruik kan vaak

sigarettenrokers vormen een potentiële markt niet alleen voor een groot
aantal sigarettenmerken~ maar ook voor shag~ wellicht ook voor sigaren~
voor sigarettenaanstekers~ voor pijpjes~ voor mentholpilletjes etct Een
combinatie van de socio~economische kenmerken met gegevens omtrent
productgebruik kunnen nog meer inzicht verstrekkent Bijvt sigarettew
rokende mannen met een inkomen boven f BOtOOO~ ~ per jaar kunnen een
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markt vormen voor gouden sigarettenaanstekers etc~
Beantwoording van de vraag naar aanwezigheid van prospects binnen de
lezerskring van een dagblad kan dus geschieden door onderzoek naar~
a~ socio~economische kenmerken lezerskring~
bt gebruik en verbruik van productent

Ad a~
Evenals voor het abonnementenonderzoek zal ten behoeve van de advertent
tiesector een onderzoek moeten worden ingesteld naar geslacht~ burgerlijke
staat~ woongemeente~ leefkader~ opleiding~ beroep en welstand van de lezers~
een en ander per onderdeel gespecificeerd zoals omschreven in de vorige pat
ragraaft

Adb~
Als bijlage ia publiceren wij de vragenlijst met betrekking tot het gebruik en
verbruik van producten van het N ~ OtP ~ l g ~I Zt Door middel van de antwoor~
den op dit soort vragenlijsten krijgt de adverteerder een genuanceerd inzicht
in het gebruik en verbruik van áïtikelen door de geïnterviewdet Bij het
onderzoek naar gebruik en verbruik van producten wordt niet alleen ge~
tracht een inzicht te verkrijgen in het gebruik en verbruik van producten als
zodanig~ maar ook naar de mate waarin deze gebruikt worden~ Daartoe is
een indeling van gebruikers ontworpen ini
~ heavy users
~ medium users
~ light users
~ non users
Deze indefïNg speelt een belangrijke rol bij de bepaling van de z~g~ Ipersoons~
gewichtenl~ waarover wij verderop in deze paragraaf nog zullen sprekent
De door het NtOtPt gebruikte vragenlijst zoekt ook enig inzicht in een ander
belangrijk gegeven~ nl~~
c de sociotpsychologisChe kenmerken van de lezerskring~

Hieronder wordt verstaan de attitudes van delen van de lezerskring met
betrekking tot mode~ huishouden~ vacantie etc~ welke attitudes in interesset
schalen uitgedrukt eveneens van belang kunnen zijn bij het speuren naar
prospects binnen de audience van een medium~ Dit onderzoek naar socio~
psychologische kenmerken is in het nationale multitmedia~onderzoek in
Nederland een verwaarloosde sector van onderzoek~ Het N ~ O ~ Pt I g~Z geeft
impliciet~ verwerkt in de rapportering over het gebruik en verbruik van
producten~ enkele indicaties~ Het Nationaal Advertentie Media Onderzoek
INamol op instigatie van de Bond van Adverteerders uitgevoerd door het
N ~ I ~ PtO ~ in I JfiZ ~ alsmede het Nationaal Dagblad Onderzoek in IJfifi uit~
gevoerd in opdracht van het Cebuco en de tijdschriftenonderzoeken T ~ O ~ Nt
I gV en TtO~ N ~ I g~O uitgevoerd door de zgn~ T~O~Nt~groep la schenken
geen van alle aandacht aan deze socio~psychologische kenmerkent

B~ Worden die prospects door het medium bereikt en wanneer~
De bereiksvraag wordt in het mediatonderzoek gesplitst in vijf subvragen~

Il S



l~ hoe groot is het totaal bereik~
Z hoe groot is het bereik per gemiddeld nummer~
a hoe groot is het gecumuleerde bereik~
q hoe groot is het actueel bereik~
b~ hoe groot is het exclusief bereik~

Ad lí
De vraag naar het totaal bereik wordt gesplitst in~
a~ het bereik naar personen jmannen~ vrouwen~ huisvrouwenj
bt hét bereik naar gezinnent

Ad Z~
Onder het bereik per gemiddeld nummer wordt verstaan het aantal personen
dat in een gemiddeld verschijningsinterval van een blad dit blad heeft gele~
zen of ingezien~

Ad J~~
Onder het gecumuleerde bereik wordt verstaan het aantal personen dat tent
minste een of meer van n nummers Ibij dagbladen meestal zes~ van het blad
heeft gelezen of ingezien ~

Ad Q~
Onder actueel bereik wordt verstaan het aantal personen ~ dat binnen een
gemiddeld verschijningsinterval van een medium wordt geconfronteerd met
een specifiek nummer van het medium ~ dat voor één bepaald verschijningst
interval bedoeld is of met een later nummer ~ I s

Ad S~~
Onder het exclusief bereik van een medium wordt verstaan het aantal
personen dat alleen door dat ene bepaalde medium wordt bereikt ~

bI~Z ~ Kwalitatieve media~research
C~ Hoe frequent en intensief is het contact van de lezers met het medium~
De beantwoording van deze vraag wordt uitgesplitst in zes subvragew
l~ hoe frequent leest de lezer zijn krant
Zt hoe intensief leest de lezer zijn krant
S~ hoeveel tijd besteedt de lezer aan het lezen van zijn krant
a~ op welke dagen leest de lezer zijn krant
fit waar leest de lezer zijn krant
fi~ met welke mate van concentratie wordt de krant gelezen

Ad l~
Leest de lezer die krant frequent of niet frequent ~ Deze vraag is voor de
adverteerder van het grootste belang om te kunnen beslissen of hij dat
medium in zijn selectie zal opnemen of niet ~ Het is de vraag naar de lees~
frequentiet De vraag dus hoeveel van de laatste bijvt l Z nummers heeft de
prospect gelezent jDit is niet hetzelfde als het gecumuleerde bereik ~ dat
bepaalt hoeveel mensen bijvt de laatste fi nummers hebben gelezent Hier gaat
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het over de individuele vraag hoeveel nummers de individuele lezer gezien of
gelezen heeft~j Deze leesfrequentie wordt tegenwoordig in een schaal uit~
gedrukt~ bijv~ gelezen van de laatste fZ nummers~

~ ~ ~ nummers
nummers
nummers

Il O ~ lZ nummers

Alhoewel deze kwantitatieve schaal een groot voordeel heeft in vergelijking
met vroegere verbale schalen jregelmatig~ zelden~ nooitl kan o~it toch de
vraag worden gesteld in hoeverre de klassetindeling niet meer ~natuurlijkl
zou moeten zijnt Daarmee bedoelen wij bijvt voor een dagblad een klasse~
indeling tot zes nummers~ zijnde het totaal van nummers dat in een week
versch ijnt~

Wanneer de leesfrequentie aldus bekend is~ zal de adverteerder zich afvragen
hoe de leesintensiteit is waarmee zijn prospect met de bekende frequentie
zijn krant leest~ Daarom is aan de orde vraag Zt

Ad Z~
Hoe intensief leest de lezer de krantt Die intensiteit wordt gemeten door
vast te stellen hoe groot het gedeelte is van de krant dat de lezer inderdaad
doorneemt~ Ook deze leesintensiteit wordt in een schaal uitgedrukt ~ Bijvt de
prospect leest de betreffende krant~
l t nauwelijks
Zt slechts een bepaald gedeelte
J~ de helft
at bijna helemaal
fi ~ helemaal ~~

Ad I~
Hoeveel tijd besteedt de lezer per dag aan het lezen van zijn krantt Deze lees~
tijd wordt uitgedrukt in een schaal die bijvt varieert als volgtt
l~ minder dan een kwartier
Zt meer dan een kwartier~ minder dan een half uur
J t half uur ~ drie kwartier
at drie kwartier ~ een uur
fi ~ langer dan een uur

AdQ~
Op welke dagen leest de lezer zijn krantt Om de dag van adverteren te
bepalen is het van belang vast te stellen op welke dagen de krant het beste
wordt gelezen ~ waarbij gevraagd wordt naar welke dagen van de week de
krant het meest frequent en intensief gelezen wordtt

Ad S~I
Waar leest de lezer zijn krant~ Hier zijn de vier belangrijkste onderscheidin~
gen de volgende~
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l ~ thuis
Z ~ op het werk
S~ onderweg naar het werk
qt elders

Ad fi~
Met welke mate van concentratie wordt de krant gelezent Voor de adverteer
der is van groot belang of het betreffende medium vluchtig wordt door~
genomen of dat het geconcentreerd gelezen wordt~ aangezien daardoor de
contactkansen met advertenties~ alsook de communicatieve werking van de
advertenties zullen verschillent

D ~ Komen de prospects ook in contact met de advertentiepaginals~
Een belangrijke vraag is natuurlijk of de prospect in de krant alleen de
redactionele paginals ziet~ of dat hij ook kennis neemt van de advertentiot
nele paginalst Immers dat zegt de adverteerder pas iets over de werkelijke
reclamecontactkanst Een belangrijk middel om de reclamecontactkans

l

tussen adverteerders en prospects via het medium dagblad vast te stellen is
de zgn~ A~PtX~factor~ de advertising page exposure~ lb Deze factor geeft
getalmatig de kans aan dat een advertentiepagina of een deel daarvan in een
medium door de lezer van dat medium wordt gezien of gelezen~ Exposure
betekent letterlijk Iblootstellenl~ Het gaat hier dan ook niet om de wel~
bewuste actie van de lezer om een advertentiepagina op te zoeken en te
lezen~ maar meer passief~ inclusief de toevallige trefkansen~ over de vraag
hoe vaak een advertentiepagina feitelijk wordt IblootgesteW aan de blikken
van de lezer~ met een zodanige intensiteit ~ niet meer en niet minder ~ dat
de lezer zich herinnert die bepaalde pagina gezien te hebben fof hij die
pagina ook heeft gelezen doet er hier niet toejt De AtP~X~~factor wordt in
een cijfer uitgedrukt om daardoor vergelijking met de AtP~XtJactor van
andere bladen mogelijk te maken~ De A~P~X~Jactor is daarom van zo groot
belang~ omdat ze na alle voorafgaande inzichten~ die het Iwaarschijnlijkl
maken dat de prospect de reclame van de adverteerder heeft gezien~ voor de
eerste keer een inzicht geeft in de Izekerheid~ dat de lezer de pagina heeft
gezien~ mtatw~ de A~P~Xttfactor verschaft zekerheid in de kans met betrek~
king tot het tot stand komen van een reclamecontact tussen adverteerder en
prospect via dat bepaalde mediumt
De studie omtrent de reclamecontactkans~ reeds in l gfifi door het Cebuco
op basis van eerdere onderzoeken van het Bureau of Advertising van de
American Newspaper Publishers Association ~ANPAI in Nederland geïnk

tieerd~ heeft in VWa een vervolg gekregen in het zgnt Nina~onderzoekt Het
Nina~onderzoek~ ook wel genoemd PKK~onderzoek jPagina Konfrontatie
onderzoekI is met name vanwege zijn nieuwe methodische aanpak jdagboekt
methodel interessant~ Een vitale vraag blijft evenwel of ook bij dit onder~
zoek~ evenals ook bij het A~PtXt~onderzoek men niet reeds bezig is met het
achterhalen van informatie waarvoor wij de uitgever niet verantwoordelijk
stelden en willen stellen~ nl~ met de perceptie van de advertentie~ Het me~
dium is o~i~ alleen verantwoordelijk voor de mogelijkheid tot contact tussen
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prospect en advertentie door in alle onderdelen van het medium de reclame~
contactkans zo hoog mogelijk te doen zijntl~

Et Heeft het medium een voldoende communicatieve werking om een
bepaalde boodschap aan een bepaalde groep lezers over te brengen~
Scheers en Schravendijk hebben de stelling ontwikkeld~ dat de autoriteit van
het redactionele gedeelte van een medium medebepalend is voor de leest
frequentie en de leesintensiteit van de advertentionele pagina~s in dat
medium~ ig Onder de autoriteit van een medium verstaan wij het gezag dat
een dagblad bij zijn lezers geniet op grond van~
l~ zijn appreciatie voor het redactionele gedeelte
Z ~ zijn gehechtheid aan het dagblad
S~ het min of meer positieve image dat aan het dagblad wordt toegekend
Factoren als betrouwbaarheid~ fatsoen~ eerlijkheid~ moed~ onafhankelijkt
heid~ objectiviteit~ actualiteit etct bepalen deze autoriteit~ Een hoge autorit
teit beïnvloedt niet alleen in gunstige zin de A~PtX~tfactor~ maar uit ondert
zoek is gebleken ig dat door de erkende redactionele autoriteit van het dag~
blad ook de geloofwaardigheid van de in dat dagblad gepubliceerde adver
tentie gunstig wordt beïnvloedt

F~ Welk medium voorziet het best in de bevrediging van een bepaald
segment van de informatiebehoefte van de lezer~
De beantwoording van deze vraag ligt op het terrein van het multi~media
gebruiksfunctietonderzoekt Zoals wij reeds eerder hebben uiteengezet Zo
wordt door middel van het gebruiksfunctie~onderzoek op redactioneel
gebied onderzocht welke segmenten van de informatiebehoeften van de
lezer bij voorkeur worden bevredigd door een of meer media~ In dit verband
wezen wij reeds op de complementariteit en supplementariteit der media~
Zoals uit de behandeling van vraag E ook bleek~ is de redactionele autoriteit
van groot belang voor de frequentie en intensiteit van het lezen van de
advertenties en heeft de redactionele autoriteit ook effect op het betrouwt
baarheidsimage van de advertentie in datzelfde blad~ Naar analogie kan
gesteld worden~ dat de gebruiksfunctie t~otvt de redactionele inhoud van het
blad mede bepalend is voor de communicatieve waarde van de advertem
tionele informatie~ Afgezien van de redactionele gebruiksfunctie zou echter
ook onderzocht moeten worden of er~ zoals wij vermoeden~ ook niet zo iets
bestaat als een afzonderlijke advertentionele gebruiksfunctie der media en
hoe dan weer de relatie is tussen de redactionele~ en de advertentionele
gebru iksfunctiest

Samenvattend constateren wij~ dat het volledige kwantitatieve en kwalita~
tieve mediatonderzoek de volgende aspecten omvatt
~ kwantitatief~
l~ samenstelling lezerskring naari
~ socioteconomische kenmerken
~ sociotpsychologische kenmerken
Zt bereiksgegevensi
~ totaal bereik
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~ bereik per gemiddeld nummer
~ gecumuleerd bereik
~ actueel bereik
~ exclusief bereik
S t productgegeve m~
~ gebruik en verbruik producten en diensten
~ mate van het gebruik en verbruik Zi
~ kwalitatief~
q ~ leesgewoonteni
~ leesfrequentie
~ leesintensiteit
~ leestijd
~ leesdagen
~ leesplaats
~ hersconGcatratiewNl
b~ autoriteitsonderzoek
fi~ gebruiksfunctie~onderzoek
~ ~ reclamebereik~
~ bepaling A ~ PtXt~factor

Uit het bovenstaande blijkt ~ dat het mediatonderzoek inhoudelijk naar drie
criteria kan worden beoordeeldi
l~ de kwantitatieve gegevens
Zt de kwalitatieve gegevens
Bt gegevens inzake het reclametbereik
Daarnaast dient het media~onderzoek beoordeeld te worden aan de hand van
drie formele criteria~ te wetew
a ~ methode van onderzoek
S t steekproefmethode
fit toegankelijkheid van de beschikbare informatie

Ad Q~
De methode van onderzoek heeft ondermeer betrekking op de vraag of
mondeling of schriftelijk onderzoek wordt gedaan en of het onderzoek ad
hoc of continu wordt verrichtt Beide problemen hangen nauw samen met de
factor kosten~ terwijl vooral de vraag naar mondeling of schriftelijk samem
hangt met de te verwachten response~ Een schriftelijk onderzoek draagt het
gevaar in zich van onvoldoende en selectieve response~ hetgeen gedeeltelijk
ondervangen kan worden door de respondenten bij beantwoording een aan~
trekkelijk premium toe te kennen~ hetgeen echter dan weer aanzienlijke
kostenproblemen met zich meebrengt~ Ook bestaat het gevaar dat de
respondent wegens het niet begrijpen van vragen of vanwege de vermoeid~
heidsfactor onnauwkeurige antwoorden geeftt Het voordeel is dat bij de
schriftelijke methode meer vragen gesteld kunnen wordent
Nadeel van het ad hoc onderzoek is~ dat de vraagperiode beperkt is tot een
periode van enkele weken per jaar en dat de gegevens snel verouderent
Continu~onderzoek strekt zich uit over het hele jaar~ waardoor meer inzicht
in seizoensinvloeden wordt verkregen en bovendien een constant verwerkt
bare en in de tijd vergelijkbare stroom actuele gegevens wordt verkregen~
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Ad St
Met betrekking tot de steekproefmethode spelen vooral twee problemen~ Op
de eerste plaats dient de steekproef a~select getrokken te worden uit de
populatie en niet uit het abonneebestand~ zodat de media~gegevens op de
totale populatie geprojecteerd kunnen wordent Het tweede probleem heefit~
betrekking op de omvang van de steekproef~ die voldoende groot moet zijn
om tot nauwkeurige gegevens te komen~ hetgeen daarenboven inhoudt dat
het aantal eigen abonnees dat in de steekproef voorkomt weer groot genoeg
moet zijn om tto~vt bepaalde aspecten voldoende betrouwbare inzichten te
verschaffen~ De omvaDcimoe k dusdanig zijn d pt de dAO~Lde adverieetder
gewenste uits rtsin en Ibijvt bereik bij vrouwen lH~Z~ Ja st~istiseh~~
veran mogelijV~Mint Ij een nationaaÍ onderzoek waar alle media bij
zijn betrokken is dit stëekproefprobleem zeer gecompliceerd~ Bij het NtOtP ~ ~
onderzoek werden in totaal ~I~ OOO vraaggesprekken gehoudent Noordhoff
merkt hierover opt IDat de verwerking van Z~ ~ OOO vraaggesprekken geen
kleinigheid is~ zal iedere insider beseffent En toch hebben we bij de steek~
proef~opzet gestreefd naar een aanvaardbaar minimum~ maar hoe we dat ook
draaiden en keerden~ als alle participerende media met een bepaald mini~
mum aantal in de steekproef moesten voorkomen dan konden we niet lager
komen dan dat afschuwelijke aantal van ZZ ~ OOOt We zijn daarbij uitgegaan
van een zeer gecompliceerde steekproef~opzet~ juist om deze steekproef
zoveel mogelijk te beperkent De disproportionele steekproef~ waarmee wij
uiteindelijk gewerkt hebben~ leidde evenwel tot een omvangrijke wegings~
procedure die wij in dat deel l O van ons onderzoek~ het technische deel
uitvoerig zullen beschrijven~ Niet minder dan ZZ technische wegingen
moesten worden doorgevoerd voordat wij de disproportionaliteit van de
steekproef hadden weggewerkt en tegelijkertijd de steekproef in overeen~
stemming hadden gebracht met het universumlt Zz

Ad E~
Een laatste belangrijk criterium is de toegankelijkheid van de gegevenst Het
enorme omvangrijke~ door de vraaggesprekken vergaarde materiaal kan
slechts ten dele in gedrukte vorm worden gepubliceerdt Een onderzoek als
het NtOtPt I g~Z werd gepubliceerd in fO omvangrijke boekdelen~ Toch is in
die delen slechts een gedeelte van het onderzochte materiaal gepubliceerdt
Het is van groot belang~ dat de adverteerders~ hun bureaus en de media
toegang hebben ook tot het niet gepubliceerde materiaal en ~ ter besparing
van werk ~ tot de computerbanden van het wel gepubliceerde materiaal~ In
het verleden is met deze gegevens nogal eens met geheimzinnigheid
omgesprongen~ waardoor veel materiaal niet kon worden gebruikt~
In een publikatie van het Limburgs Dagblad IJ werden de belangrijkste
media~onderzoeken in Nederland bekeken vanuit de zes hierboven omschre~
ven criteria~ waaruit een globale beoordeling resulteerde~ die wij afdrukken
in tabel l J ~
Daarbij merken wij op~ dat de matige beoordeling van de kwalitatieve geget
vens van het NtD ~ O ~ in genoemde publicatie~ uitsluitend betrekking heeft op
de directe bruikbaarheid van deze gegevens voor de mediaplanningt Afget
zien echter van die matige directe bruikbaarheid~ moet worden vastgesteld~
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Tabel I J Globale beoordeling der MediatOnderzoeken

op basis van Lokale en regionale Uni~ St Nationale MultitMedia~Onderzoeken
onderstaande Semi~Multi~Media~Onderzoe~
kriteria ken

Abon~ Lezers~ Overige nat ~ Nat ~ TON TON NOP
neet kring media~ Adv~ Dagbl~ I W I~o IJZ
kring onder~ onder~ Media Ondert
onder~ zoek zoek onder~ zoek
zoek lkwal ~ zoek

st
kwantJ

f ~ Kwantita~
tieve gegevens
~ medium~
bereik ~ t o O O t t tt
~ samenstel~
ling lezerskring
a ~ socio~ec ~
kenmerken o tt tt tt o tt tt tt
b~ psycholt
kenmerken O
~ get en ver~
bruik prodt o t t t o tf tt tt

I Kwalita~
tieve gegevens

frekwentie
kontakt o O tt o O t t t
~ aard v ~ ht
kontakt o O ~ ~ ~

S~ gegevens
inz

~
reklame~

bereik ~ ~ O ~ t ~ ~ ~

a ~ Methode
van onderzoek t t t o t t t f

S t Steekproef~
methode ~ t o O t t t tt

fit Toegankelijk~
heid der beschikt
bere informatie O O O O O t tt tt

Verklaring der gehanteerde tekens z
tt uitgebreid beschikbaar l zeer goed
t beschikbaar l goed
O w enkel gegeven ~ matig
~ ~ niet beschikbaar l slecht
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dat het NtD ~ Ot zeer belangwekkende kwalitatieve gegevens heeft opgeleverd
voor de beoordeling van de communicatieve kwaliteiten van het medium~
type dagblad als zodanig~ die voor de mediumtype~keuze van groot belang
blijven~

StZ ~S~ Media~planning
De enorme omvang in de breedte en de diepte van de media~research heeft
geleid tot belangrijke consequenties voor adverteerders en media~ De
adverteerder die via de verrichte research beschikt over een immense
hoeveelheid media~gegevens per medium en die voor zijn reclamebudget een
beperkte keuze moet maken uit verschillende mediumtypen lradio~ t~vt~
tijdschriften~ dagbladen etcJ en daarna binnen de mediumtypen nog tot een
verantwoorde keuze moet komen van de meest doelmatige media~ staat voor
een selectieprobleem waar zonder technische hulpmiddelen bijna niet meer
uit te komen is~ Dit probleem wordt nog bemoeilijkt~ omdat de mediat
planner niet alleen een media~keuze moet doen waardoor de boodschap zo
doelmatig mogelijk bij zoveel mogelijk duidelijk bepaalde prospects komt~
hij moet bij die keuze tevens rekening houden met het reclamebudget van
zijn cliëntt En dit rekening houden met het budget betekent niet~ dat hij uit
een bepaald media~plan enkele dure media eenvoudigweg kan schrappen om
daardoor het plan met het budget in overeenstemming te brengent Het
betekent in feite~ dat een bepaald media~plan geheel herzien moet worden~
om te bereiken dat binnen het beschikbare budget toch een maximaal bereik
bij de juiste prospects wordt gerealiseerd~ Maar daarmee is hij er nog niet~
want hij~ de mediatplanner~ moet ook rekening houden met de technische
mogelijkheden van de media~ en de productiekosten van het materiaal~ de
kleurmogelijkheden~ formaten etc~ en bovendien ook nog met de media~
kosten~ die per medium geheel verschillend zijn~ waardoor de berekening van
de kosten van een bepaald mediatplan met zoveel plaatsingen per medium ~
soms of vaak nog weer variërend per medium ~ op zich al een gecomplit
ceerde zaak ist Tenslotte wordt het media~selectieprobleem nog gecompli~
ceerd door het kunnen voorkomen van doublures~ triplures~ etc~ in het
bereik van de verschillende media~ Vandaar dat in de media~selectie een
toenemend gebruik wordt gemaakt van de computer~ de IcomputeRised
media~planninglt Door middel van speciaal ontworpen mediatselectiet
programmals kan de mediatplanner de beschikbare gegevens programmeren
en per computer laten verwerken~ waardoor hij via de computer versthW
lende alternatieve mediatplannen krijgt uitgedraaid~ die hij telkens per
computer naar bepaalde gewenste verfijningen kan verbijzonderen~ totdat hij
uiteindelijk het media~plan krijgt uitgedraaid dat het best beantwoord aan
de verschillende gestelde eisen~
Naarmate de gecomputeriseerde media~selectie zich verder ontwikkelt~
wordt het noodzakelijk~ dat de media door steeds meer verfijnde media~
research de gegevens beschikbaar stellen~ zonder welke de mediatselectie niet
meer verantwoord kan geschiedent Hier ligt een groot probleem voor de
media en dus ook voor de dagbladent
Het is ogrond van koiecaslvecHregingen niet niogelijk~tevwuuachten dat de
agáfiren indiuiéueeHmstaat zijn het hele scala van vereiste gegevens te
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verstrekkent Dit zou voor ieder dagblad een media~researchinspanning

nog bïj ijáfdémediaisélectie daar ook allerminst mee gediend zou zijn~
Immers ieder blad zou dan zijn eigen onderzoekmethoden en onderzoek~
tijden gaan bepalen~ waardoor de vergelijkbaarheid enlof gelijkwaardigheid
van de gegevens ~ een primaire eis bij de gecomputeriseerde mediatselectie
~ volkomen teloor zou gaant Op de tweede plaats zouden de gegevens voor
de mediatplanners moeilijk toegankelijk zijn~ omdat zij dan met een xttal
leveranciers van onderzoekresultaten te maken zouden hebben~ Vandaar dat
het aanbeveling verdient enerzijds vanwege de uniformiteit in onderzoekt
techniek en resultatenpresentatie en anderzijds vanwege de gemakkelijker
toegankelijkheid van de gegevens~ dat de media~research~ zeker voorzover
deze ten dienste staat van de nationale adverteerders~ blijvend op nationaal
niveau wordt aangepaktt Het Nationaal Onderzoek Persmedia is daartoe
ondanks alle gebreken een eerste aanzett
Daar staat echter tegenover dat verschillende soorten mediatonderzoek~ met
name bepaalde kwalitatieve multi~mediatonderzoeken~ praktisch onmogelijk
op nationale schaal verricht kunnen en hoeven te wordent Enerzijds niet
omdat dit onderzoektechnisch vanwege de omvang van de vragenlijst en de
verwerkingsproblemen niet haalbaar zou zijn en anderzijds niet omdat het
nationale onderzoekproject dan zou uitgroeien tot een onderzoek van een
dermate monsterachtig formaat~ dat wellicht nergens een onderzoekteam en
bureau gevonden kan worden dat in staat zou zijn dit uit te voerent
Het is daarom te wensen~ dat de kwantitatieve mediatresearch~ eventueel
aangevuld met die elementen uit de kwalitatieve research die zich daar
onderzoektechnisch toe lenen~ op nationale schaal worden uitgevoerd~ en
dat de media zelf een daarop aansluitend zo mogelijk uniform programma
van kwalitatieve research uitvoeren~ Een suggestie om dit financieel en qua
mankracht mogelijk te maken is~ dat deze kwalitatieve research geschiedt
door regionale jbijv~ provincialeJ continu panel~onderzoekingen~ waarbij de
in die regio verschijnende media van hetzelfde panel gebruik maken~ Deze
regionale panels kunnen dan nationaal gecobrdineerd werken~ waardoor een
aansluiting op het nationale onderzoek en een eenheid in onderzoektechniek
en resultatenpresentatie kan worden gegarandeerdt
Dat in een dergelijk geval de mediatselectiemodellen zich verder zullen
moeten ontwikkelen tot multitmediaselectiemodellen waarin in beginsel alle
betrokken media van alle mediumtypen aan de hand van alle relevante
gegevens kunnen worden uitgedraaid~ is een voor de media zelf vanzelfspre~
kend zeer wenselijke ontwikkeling~

S ~ Z ~A~ Specifieke problemen in de media~planning
Of de media~planning nu met de hand of per computer geschiedt~ doet niets
af aan de specifieke problemen waarvoor de mediatptanner zich geplaatst
ziet~
Zijn principiële taak is binnen de toegestane kosten te komen tot een
maximale overdracht van zijn reclameboodschap via bepaalde mediat Die
overdracht is primair afhankelijk van het bereik van het medium~ Dit bereik
kan otm~ bepaald worden door berekening van de jte bepalenj leeswaart
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schijnlijkheden van individuen~ De leeswaarschijnlijkheden kunnen worden
geconstateerd met behulp van informatie met betrekking tot het bereik per
gemiddeld nummer en de leesfrequentie~ Voor de opzet van een goed media~
plan is niet alleen van belang te weten hoeveel personen in kontakt komen
met een medium~ maar vooral ook wie dat zijn~ met welke media die in het
media~plan zijn opgenomen~ zij in contact komen en hoeveel contacten
gerealiseerd worden ~of moeten wordenjt
Om in deze gecompliceerde vragen tot een beter inzicht te komen hanteert
de media~planner een drietal Igewichtenl te wetent
a~ persoonsgewicht
bt mediumgewicht
ct contactgewicht IresponseJunctiej

Ad at
In de behandeling van de in het begin van deze paragraaf sub At geformut
leerde vraag hebben wij ons bezig gehouden met de methoden die gebruikt
worden om te onderzoeken of de prospects van een adverteerder binnen een
groep aanwezig zijn of niet~ Wij zagen dat dit onderzocht kan worden ener~
zijds aan de hand van de socio~economische kenmerken van de lezerskring
en aan de hand van het onderzoek naar gebruik en verbruik van producten
en de mate waarin lheavytusers~ medium~users~ light~users en non~usersjt Het
is duidelijk~ dat aan de hand van dit onderzoek niet in een als het ware
zwarttwit verhouding geconcludeerd kan worden dat bepaalde personen
alleen maar wél prospects en andere géén prospects zijnt Door combinatie
van socio~economische kenmerken met productgegevens kunnen de lezers
van het medium worden ingedeeld in personen die min of meer belangrijk
zijn voor de doelstellingen die de adverteerder door middel van zijn adver~
tenties wil realiseren~ Deze meerdere of mindere belangrijkheid van personen

~of~ en kan in een cijfer worden uitgedrukt~ Deze cijfer~
S matige benadering noemt men het Ipersoonsgewichtl~ Wederom aan de hand
I van de socioteconomische kenmerken en gegevens met betrekking tot

productgebruik~ maar ook op grond van socio~psychologische kenmerken
wordt bij de bepaling van deze persoonsgewichten niet alleen rekening
gehouden met het belang van de persoon als Ipotentiële~ prospect~ maar
tevens drukt het persoonsgewicht uit in hoeverre een persoon ontvankelijk is
voor een bepaalde reclameboodschapt De vaststelling van deze persoons~
gewichten is primair een verantwoordelijkheid van de adverteerder en zijn
adviseurs~

Ad b~
Naast het persoonsgewicht speelt in de media~planning het mediumgewicht
een belangrijke rol ~ Het mediumgewicht van een medium is de cijfermatige
benadering van de communicatieve waarde van dat mediumt Het geeft een
indicatie mtb ~ t ~ de geschiktheid van een bepaald medium om een bepaalde
boodschap aan een bepaalde doelgroep over te brengen ~ Aangezien o~ mt als
gevolg van de beperkingen in de thans gebezigde onderzoekmethodieken
slechts het mediumbereik van een medium vaststaat ~ en niet de kans dat
lezers met een advertentiepagina in contact komen ~ wordt het medium~
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gewicht momenteel in de praktijk ook gehanteerd als surrogaat voor de
reclamecontactkans~ Ter bepaling van het mediumgewicht van een medium
in de eerstgenoemde zin kan de mediatplanner mede gebruik maken van de
resultaten vani
l~ het autoriteitsonderzoek~ omdat daardoor kan worden vastgesteldt de
communicatieve waarde van het medium als reclame~medium itv~mt zijn
redactionele autoriteit~
Z ~ het gebruiksfunctie~onderzoek~ omdat daardoor kan worden vastgesteld
of de lezer ter bevrediging van zijn informatiebehoeften bij voorkeur van het
onderhavige medium of van een ander medium gebruik zal makent
Er zijn slechts weinig media in Nederland die terzake aan de media~planner
de resultaten van dit soort onderzoeken kunnen overleggent Za En afgezien
daarvan zijn nog in het geheel niet de criteria ontwikkeld op grond waarvan
bepaalde onderzoekresultaten cijfermatig Ivertaaldl kunnen worden in
algemeen aanvaarde mediatgewichten~ Het gevolg daarvan is dat de media~
planner autonoom en meestal arbitrair de mediumgewichten vaststelt~ zodat
een blad dat in veel opzichten gunstig bij concurrerende bladen afsteekt~
desondanks soms wordt voorzien van een ongunstig mediumgewicht
tengevolge waarvan het in het definitieve media~plan niet meer kan voor~
komen~ Het is primair het belang van de bladen er voor te zorgen dat het
mediumgewicht objectief kan worden vastgesteld aan de hand van de hier~
boven genoemde researchgegevens~ Zolang dat echter niet mogelijk is ~ en
als het wel mogelijk is evenzeer ~ gebiedt de redelijkheid dat de media~
planner terzake van het mediumgewicht openstaat voor suggesties dien~
aangaande van de zijde van de mediat

Ad ct
Het derde I gewich V dat de media~planner hanteert is het zgn ~ contact~
gewicht~ vroeger ook wel de responsetfunctie genoemdt Het contactgewicht
is gebaseerd op de veronderstelling dat een bepaalde boodschap bij een
persoon pas zijn maximale werking zal hebben bereikt ~ wanneer deze
persoon een x aantal keren met die boodschap in contact is gekoment
Schematisch kunnen twee voorbeelden als volgt worden weergegeven ~zie
figt H~ zie pagt ISOj ~
In geval at beslist de media~planner dat een bepaalde advertentie ~ met een
bepaalde boodschap en lay~out al na l contacten haar maximale werking
heeftt In geval b ~ zijn echter H contacten nodig om deze werking te reali~
seren ~
De vaststelling van de contactgewichten is uiterst belangrijk in verband met
de kosten van een campagne en de duur ervant
Door het vastgestelde contactgewicht zullen bepaalde media automatisch
kunnen uitvallent Wanneer de duur van een campagne is gesteld op een
maand en het aantal noodzakelijke contacten is H ~ dan vallen vermoedelijk
alle week~ en maandbladen uit ~ omdat die in de campagnetijd slechts I c ~ qt
l keer verschijnen en in de programmals meer contacten per nummer niet
worden geteldt Aangewezen medium is dan het dagbladt
Omgekeerd wanneer de duur van de campagne twee maanden is en het
aantal noodzakelijke contacten staat op H ~ dan vallen de maandbladen
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zonder meer uit~ De weekbladen vormen met B plaatsingen~ opeenvolgend~
een ideaal mediumttype en de dagbladen zijn met B plaatsingen in t IS num~
mers ook niet meer ideaal te noemen~ Het contactgewicht is derhalve o~mt
afhankelijk van de Iverondersteldej communicatieve waarde van de bood~
schap naar vorm en inhoud~ Hoewel de media bij de toekenning van de
contactgewichten nauwelijks invloed kunnen uitoefenen~ omdat het
ontwerpen van de boodschap buiten hun competentie valt en hun verschijt
ningsfrequentie en verschijningsintervallen vaststaande gegevens vormen~
ondergaan zij wel in hoge mate de invloed van de vastgestelde contact~
gewichtent Gezien het groot aantal mediumtypen~ hun verschillende
communicatieve eigenschappen~ hun verschillen in verschijningsfrequentie
en verschijningsintervallen is het de vraag of het geen aanbeveling verdient
het contactgewicht niet generaal en als voor iedereen in de groep gelijk te
veronderstellen~ maar ook en vooral te komen tot persoons~ en medium~
gebonden contactgewichten~ Tevens verdient het aanbeveling~ gezien de
uitkomsten mtb~t~ het actueel bereik van verschillende media in de contact~
gewichten ook het tijdsinterval te verdisconteren~~s

S ~ St Marketing~research in de redactionele sector

Omdat een actief productbeleid een onderdeel is van de marketingtmix~
ontkomt de marketing~manager er niet aan zich door middel van marketingt
research een inzicht te verschaffen in de marketing~technische kwaliteit van
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de redactionele inhoud van de krantt Hoe hij met deze resultaten kan
werken zonder aantasting van de autonomie van de hoofdredactie~ zal in het
tweede deel van deze studie aan de orde komen~
Hier zij daarop vooruitlopend reeds opgemerkt~ dat deze marketing~research
in principe echter geenszins in strijd is met de redactionele belangen en
evenmin persé in strijd moet zijn met de hoofdredactionele autonomie~ De
belangen van de marketing~manager en de redactie lopen immers inhoudelijk
voor een groot deel parallel~ zij het dat er formeel duidelijk verschillen
aanwijsbaar zijn~
De marketingtmanager wil weten of het redactionele product aansluit op en
voorziet in de behoeften van de markt~ De redactie zal inzicht willen hebben
of het blad goed functioneert~ d~wtzt of het in het verspreidingsgebied
realiter een bestaansgrond heeft op grond van zijn functie om in de bestaan~
de informatiebehoeften te voorzient Zb En de redactie zal inzicht willen
hebben in de communicatieve kwaliteiten van de redactionele informatie~
komt de informatie bij de lezer over conform de bedoelingen van de redact
tie~ In deel II wordt hieraan uitvoerig aandacht besteed~ zodat wij ons hier
beperken tot de voorlopige hypothese dat research~technisch gezien er geen
discrepantie is tussen de belangen van het marketingtmanagement en de
redactie met betrekking tot de vormen van onderzoek~
Het onderzoekprogramma voor de redactionele informatie omvat de
volgende onderzoekent
a~ gebruiksfunctie~onderzoek
b ~ research naar aard en omvang van de informatiebehoefte
ct research naar het gebruik van de krant
dt research naar het gebruik van onderdelen jniveaus~ rubrieken en onder~
werpen~
et research naar autoriteit van de krant
ft test~research betreffende nieuwe rubrieken en lay~out
q ~ feedbacktresearch

Ad a~
Hoewel het gebruiksfunctietonderzoek alleen budgettair kan voorkomen in
het researchtprogramma van een dagbiadbedrijf ~ omdat gebruiksfunctiet
onderzoek per definitie een multitmediatonderzoek is waarin het dagblad
slechts financieel kan participeren met de andere media die gezamenlijk het
gebruiksfunctietonderzoek willen verrichten ~ hebben wij het in dit rijtje toch
als eerste opgenomen ~ omdat het gebruiksfunctietonderzoek naar onze
mening van het aliergrootste belang ist Immers ~ de redactionele filosofie~ de
aan de hand daarvan vast te stellen redactionele formule en de daaruit voortt
vloeiende redactionele organisatie dienen toch in hoge mate afgestemd te
zijn op de meestal onbekende gebruiksfunctiet De redactie dient te weten
wat de functie is van het dagblad~ in welk segment van de informatiebehoef~
ten het dagblad voorziet ~ Wil redactioneel gebruiksfunctie~onderzoek voor
de dagbladen doelmatig zijn ~ dan dient men oti ~ de nationale dagbladen en
de regionale dagbladen in het gebruiksfunctie~onderzoek als verschillende
mediumtypen te behandelen ~ omdat alleen daardoor een inzicht in de
specifieke functies van nationale en regionale bladen kan ontstaan ~
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Ad b~
Een multitmediagebruiksfunctie~onderzoek zal kunnen leiden tot het aan~
geven van informatiebehoeftesegmenten van de dagbladen~ Binnen het dag~
bladsegment zal een nadere specificatie dienen te worden aangebracht~ niet
gebaseerd op het mediumtype~ maar gebaseerd op de signatuurlijke eigern
schappen van het betrokken dagblad en rekening houdend met de specifieke
behoeften voortvloeiend uit de verspreidingsregio en de socio~economische
en socio~psychologische kenmerken van de lezerskringt Daarbij zullen de
resultaten van nationale lezerskringonderzoeken van dienst kunnen zijnt Z~

Adcend~
Indien aldus de gebruiksfunctie van het dagblad bekend is en het behoeften~
patroon van de lezerskring van het bepaalde dagblad~ wordt het zinvol tegen
die dan bekende achtergrond te onderzoeken of het betrokken blad goed
functioneertt Eerste aanzet daartoe is onderzoek naar het gebruik van de
krantt Wanneer wordt ze gelezen~ waar wordt ze gelezen~ hoe wordt ze
gelezen~ hoe lang wordt ze gelezen~ door wie wordt ze gelezen~ door wie
wordt ze mee~gelezen etc~ Met andere woorden het onderzoek naar socio~
economische en sociotpsychologische kenmerken~ naar leesfrequentie en
leesintensiteit zoals dat ook t~btvt de advertentiesector wordt verricht is ook
voor het redactioneel beleid van groot belangt In eerste instantie kan daarbij
van gegevens uit fnationale~ lezerskringonderzoeken gebruik gemaakt
worden nl~ voorzover het gaat om gegevens betreffende de hele krantt Ten
aanzien van het redactioneel beleid dienen deze gegevens echter ook in
nader gespecificeerd onderzoek onderzocht te worden per niveau van in~
formatie Za lnieuws~ achtergrondinformatie~ opinie en ontspanningj per
rubriek en per behandelde onderwerpen~
Op grond van deze gegevens kan worden bestudeerdt
ft of het gebruik aansluit op de redactionele inspanningt Mta~w~ of de
redactie in haar redactionele organisatie en inspanning niet veel meer werk
maakt van bepaalde rubrieken~ niveaus en onderwerpen dan door het
gebruik zou worden verwacht en omgekeerd~
Zt of de redactionele inspanning is afgestemd op de ook uit het gebruik
gebleken klaarblijkelijk grootste informatiebehoeften van de lezers~

Ad e~
Een goed autoriteitsonderzoek verschaft niet alleen inzicht in de feitelijke ~
ook voor de adverteerder belangrijke ~ autoriteit van het dagblad~ maar
verschaft ook inzicht over de motivering van de lezer~ over zijn appreciatie
van en zijn gehechtheid aan de krant en omtrent de redenen die tot het bij
de lezer bestaande image van de krant hebben geleidt Dit inzicht is van
belang om binnen het kader van de eigen signatuur~ wegen ter verhoging van
de autoriteit van de krant te zoekent

Ad f~
Een actief redactioneel beleid zal regelmatig leiden tot vernieuwingen in de
krantt Deze kunnen betrekking hebben op de indeling~ de lay~out van de
krant of op de inhoud van de krant door invoering van nieuwe rubrieken ~
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Twee aspecten zijn daarbij van belang~
l~ voorziet de vernieuwing in een bestaande behoefte
Z komt de vorm waarin het nieuwe item wordt gepresenteerd communica~
tief goed over
Bij belangrijke en ingrijpende vernieuwingen is het wenselijk beide aspecten
in ad hoc onderzoek te testen alvorens de vernieuwing definitief in de krant
op te nemen~

Ad g~
De lezerskring van een dagblad is socio~economisch~ socio~psychologisch en
cultureel voortdurend in ontwikkeling~ Een in de tijd op een bepaald
moment succesvol redactioneel beleid~ dient voortdurend aan deze ontwik~
keling te worden aangepast om succesvol te blijven~ Daarom dienen niet
alleen ingevoerde vernieuwingen~ maar successievelijk alle redactionele
rubrieken aan periodiek feedback~onderzoek onderworpen te worden om te
controleren of het redactionele beleid nog steeds goed en conform de
bedoelingen van de redactie overkomt bij de lezert Door middel van dit
frequent feedback~onderzoek houdt men de vinger aan de pols van de lezers~
kring~ waardoor op verantwoorde wijze een actueel aangepast redactioneel
beleid gerealiseerd kan worden~
Aan het eind van dit hoofdstuk nog een slotopmerkingt In het bovenstaande
hebben wij het marketingtresearchprogramma voor het dagbladbedrijf uit~
eengezet in afzonderlijke paragrafen voor de abonnementensector~ de
~dvertentiesector en de redactie~ Het is een veelomvattend programma~ dat
in zijn geheel noch praktisch noch financieel tegelijkertijd realiseerbaar is~
Het lijkt ons derhalve wenselijk een geïntegreerd researchprogramma op te
stellen waarbij met de belangen van de onderscheiden sectoren rekening
wordt gehouden en waarbij derhalve in onderling overleg prioriteiten
worden gesteld~ Dat dit programma ook financieel om temporisatie en dus
om planning vraagt~ betekent dat deze research~kosten dan ook in het
marketingtbudget moeten worden opgenoment Het marketing~researchpro~
gramma hebben wij behandeld als een onderdeel van het marketing~informat
tiesysteem~ Wij gaven aan waar de bronnen voor de informatie vanuit de
marketingtresearch kunnen liggent De informant Zg is de marketing~research
medewerker~ intern of externt
Men dient zich bij de marketing~research goed te realiseren~ dat zij ingepast
moet worden in het totale marketing~informatiesysteemt Dat betekent dat
de research slechts zin heeft wanneer de resultaten ervan door de betrokken
bedrijfsfunctionarissen zorgvuldig worden geanalyseerd en worden vertaald
in termen van practisch beleid en dat de effecten van dit beleid daarna door
feedback~research weer op hun merites worden beoordeeldt Te vaak worden
research~rapporten als statussymbolen in directionele boekenkasten
opgeborgen~ zonder dat zij ook maar enige bijdrage leveren aan het onder~
nemersbeleid~
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Deel II ~ De marketing~
instrumenten van
het dagbladbedrijf in de
abonnementensector

I JS



In het eerste deel van deze studie beschreven wij het marketingtgebeuren in
de dagbladonderneming in relatie tot het marketing~systeem van het dagblad~
bedrijf en trachtten we te komen tot een positiebepaling van de marketing~
afdeling in de dagbladonderneming zelf~
In dit tweede deel beschrijven wij de marketingtinstrumenten die de
dagbladonderneming in de abonnementensector ter beschikking staan~
Welke het zijn~ hoe ze functioneren en hoe ze kunnen worden toegepast~
Nadat we in het derde deel de marketing~instrumenten in de advertentie~
sector beschreven zullen hebben~ zullen we in het vierde deel onderzoeken
op welke wijze deze marketing~instrumenten optimaal op elkaar afgestemd
worden en als een doelmatige marketing~mix operationeel worden gemaakt
in een marketingtplan~ dat in zijn uitvoering moet worden beheerst en
gecontroleerdt

Het productbeleid op de abonnementenmarkt

fitl ~ Productdefinitie

In het tweede hoofdstuk van deze studie wezen wij reeds op het ambigu
karakter van het dagbladt Enerzijds is het dagblad een redactioneel en
advertentioneel informatiemedium~ dat de dagbladuitgever op de abonne~
mentenmarkt te koop aanbiedt~ Anderzijds vervult het dagblad de functie
van een transportmiddel voor de advertentionele boodschap van de
adverteerder~ dat als zodanig door de dagbladuitgever tegen betaling ter
beschikking wordt gesteld op de advertentiemarktt
In dit hoofdstuk zullen wij ons bezighouden met het dagblad als redactio~
neel en advertentioneel informatie~medium op de abonnementenmarktt
Om een goed inzicht te krijgen in het dagblad als product op de
abonnementenmarkt zullen wij het dagblad eerst beschouwen als journa~
listiek product en vervolgens als advertentioneel product op de abonne~
mentenmarkt om daarna samenvattend te komen tot een einddefinitie van
het dagblad als product op de abonnementenmarktt

fitltlt Het dagblad als journalistiek product
Het dagblad als journalistiek product is een ~ behalve op zont en feest~
dagen ~ dagelijks verschijnend~ gedrukt massacommunicatiemiddel~ dat
vanuit een in principe publiekelijk bekende redactionele signatuur beoogt
te voorzien in bepaalde informatieve en recreatieve behoeften van zijn
lezers~
Deze definitie omvat de vier elementen waardoor het dagblad feitelijk als
zodanig functioneert in de Nederlandse samenlevingt
at het is een dagelijks verschijnend~ gedrukt massacommunicatiemiddel~
b~ het wordt geredigeerd vanuit een in beginsel publiekelijk bekende
redactionele signatuur~
ct het beoogt te voorzien in bepaalde informatieve en recreatieve
behoeften~
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d ~ en wel in bepaalde informatieve en recreatieve behoeften van zijn
lezerst

Ad a~
Het dagblad verschijnt dagelijks~ behalve op zont en feestdagent Door deze
verschijningsfrequentie onderscheidt het dagblad zich van andere gedrukte
media zoals tijdschriften~ die periodiek maar niet dagelijks verschijnen~
nieuwsbladen~ die enkele dagen per week verschijnen maar evenmin
dagelijks en van de gratis huis~aan~huisbladen die evenmin dagelijks verschij~
nent De vereniging de Nederlandse Dagblad Pers kent dan ook alleen als
leden uitgevers van bladen die inderdaad dagelijks~ dus iedere werkdag
verschijnent Voorts is het dagblad een gedrukt medium~ dit in tegenstelling
tot de audiovisuele media~ die wel dagelijks in de ether verschijnen~ echter
niet in gedrukte vorm~ maar als radio~ of televisiezenders~
Dit onderscheid met de audiovisuele media is zeer wezenlijk voor het dagbladt
Bij radio en televisie wordt de boodschap gedragen door de ethergolvent De
boodschap komt over in de vorm van het gesproken woord en in de vorm
van het televisiebeeldt Bij het dagblad wordt de boodschap gedragen door
het papier in de vorm van het gedrukte woordt Dat wil zeggen~ dat de dag~
bladboodschap beklijft op het papier en dus blijvend ist De lezer kan de
boodschap in zich opnemen op het moment dat hij zulks wenst~ hij kan de
boodschap op een later moment herlezen en hij kan de boodschap gemakke~
lijk bewarent Bij radio en televisie is dit in principe ook mogelijk~ De
luisteraar kan het gesproken woord opnemen door middel van een bandre~
corder op een tape en deze laten afdraaien en hij kan de tape bewaren~
Hoewel de apparatuur daarvoor veel duurder is dan de aanschafkosten van
een bandrecorder kan ook het televisiebeeld~ gecombineerd met het geluid
worden vastgelegd op een beeldband~ worden bewaard en later weer worden
afgedraaid~ Maar de doorsnee kijkerlluisteraar bezit die apparatuur niet c~q~
heeft die niet permanent bij het radiot en televisietoestel aangesloten~ Dat
wil zeggen dat het normale radiogeluid en televisiebeeld even vluchtig is als
de ether die beeld en geluid draagt~ De audiovisuele boodschap beklijft niet~
kan niet later worden opgenomen en wordt niet bewaardt Dat het dagblad
een gedrukt medium is vormt dus een wezenlijk kenmerk van het product~
waardoor het zich duidelijk onderscheidt van de audiovisuele massa~media~
Het ligt voor de hand te verwachten dat deze verschillende kenmerken van de
media een verschillende gebruiksfunctie van beide soorten media tot gevolg
zal hebben~ Op deze veronderstelling komen wij in het vervolg van deze
paragraaf nader terugt
Het dagblad is een massacommunicatiemiddel~ dat wil zeggen dat het zich in
principe richt tot een onbeperkt~ heterogeen publiek~ OlHara definieert
massacommunicatie als volgt~ IMass communication refers to the process of
sending indentical messages to large numbers of people who are in different
walks of life and who are physically separatedl~l IToegevoegd moet wordenl~
aldus Marsman~ Idat massacommunicatie gericht is op~ althans toegankelijk
is voor een in principe onbeperkt aantal ontvangersl~Z
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Ad b~
f Het dagblad wordt geredigeerd vanuit een in beginsel publiekelijk bekende

redactionele signatuurt
De lezer kiest voorzover de steeds voortschrijdende vooral regionale
monopolievorming en de ook in de krantenwereld werkzame deconfessionat
lisering hem dat althans nog toestaat~ welbewust een nationaal of een regio~
naai dagblad~ hij kiest een liberaal~ katholiek~ christelijk~ socialistisch of
communistisch~ een neutraal ~of onafhankelijkjl dagblad of een dagblad dat
een of meer van die kenmerken combineert~ hij kiest een progressief of een
behoudend bladt Er wordt in Nederland geen enkel dagblad uitgegeven waart
van de redactionele signatuur niet in principe publiekelijk bekend is~ Dat
wil niet zeggen dat de lezer of het publiek in het algemeen tot in detail op de
hoogte is van de politieke~ sociale~ religieuze~ culturele en maatschappelijke
opvattingen van de redactie in een veelheid van onderscheiden vraagstukkent
In vele gevallen zijn de redacties van dagbladen zelf niet eens met hun
redactionele filosofie in die uitgebreide zin van het woord op de hoogte om
de eenvoudige reden dat op slechts weinig redacties daarover wordt gediscus~
sieerdt Maar in algemene termen is de redactionele signatuur van praktisch
ieder dagblad publiekelijk bekend en speelt deze signatuur in de dagblad~
keuze vaak een rol~ Die signatuur is niet alleen kenbaar op grond van het
feitelijke redactionele beleid dat in die krant gevoerd wordt~ maar veelal ook
door het verspreidingsgebied waarin de krant verschijnt en vooral door de
wijze waarop de krant zichzelf presenteert~ Vele dagbladen hebben onder
hun naam een ondertitel die de redactionele uitgangspunten omschrijft~ In
vele kranten wordt in een dagelijkse colofon een artikel uit de statuten van
de onderneming geciteerd dat bindende voorschriften geeft omtrent het
redactionele beleid~ en de dagbladen die een dergelijk artikel niet publiceren
zullen zich in feite toch meestal aan een dergelijke statutaire bepaling uit de
statuten van de uitgever te houden hebben~
De krant functioneert niet meer conform de verwachting van de lezer
wanneer zij in haar feitelijk redactioneel beleid frequent en in belangrijke
zaken gaat afwijken van haar publiekelijk beleden en bekende redactionele
signatuur~
De verantwoordelijkheid voor het functioneren conform deze beginselen is
door de uitgever gedelegeerd aan de hoofdredacteur van het dagbladt De redact
tie voert de redactionele filosofie uit in de dagelijkse redactie van de krantt De
uitgever heeft wel de statutaire en zakelijke verplichtingen erop toe te zien
dat de redactie een beleid voert conform de beleden beginselen zoals die in
statuten en andere bindende besluiten kunnen zijn vastgelegd~ maar de
uitvoering blijft in handen van de redactie~ De uitgever heeft dan ook in
principe een repressieve toezichthoudende taak en slechts in uitzonderings~
gevallen zal de uitgever zich een preventieve censuur kunnen aanmatigen~
In feite zal dat laatste alleen gebeuren wanneer er al op grond van eerdere
gebeurtenissen van een diepgaande vertrouwenscrisis tussen redactie en uit~
gever sprake ist Het is overigens de vraag in hoeverre in een dergelijke situat
tie de redactie een dergelijk ingrijpen van de uitgever zal willen aanvaarden~
zulks ongeacht de o~it bepaald aanwezige legitimiteit van het optreden van de
uitgever~ die in feite niets anders doet dan een stuk van zijn door hem aan de
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redactie verstrekte delegatie intrekken ~
Op grond van deze verregaande autonomie van de redactie is er in principe
geen bezwaar tegen dat een uitgever een aantal dagbladen van verschillende
signatuur uitgeeftt In de praktijk is dit dan ook een normaal verschijnselt

De Nederlandse Dagblad Unie is bijvoorbeeld uitgeefster
van het neutrale landelijke Algemeen Dagblad ~ van het liberale NtRtCtt
Handelsblad ~ van meerdere regionale neutrale dagbladen en participeert in de
uitgave van het socialistische Vrije Volkt De Holdingmaatschappij de Telegraaf
op haar beurt is uitgeefster van het nationale ~ behoudende dagblad De Tele~
graaf ~ van de regionale neutrale Verenigde Noord Hollandse Dagbladen en van
het regionale katholieke Limburgs Dagbladt Hiertegen zijn geen bezwaren
aan te voeren ~ zolang deze uitgevers maar de mogelijkheden scheppen ~ waar~
door die verschillende dagbladen via hun eigen redacties hun eigen signatuur
kunnen behouden ~ Afgezien van de journalistiek~ethische kanten van deze
zaak is dat vanuit marketing~oogpunt bekeken evident een zakelijk belang
van deze uitgevers ~ omdat in principe een fusie of overname niet betekent
dat het betreffende dagblad zich gaat richten tot een andere lezerskring ~
Normaliter blijft de lezerskring dezelfde ~ zodat wijziging van de signatuur
van een krant na een fusie of overname waarschijnlijk zal leiden tot een
ernstig abonnementenverlies~ hetgeen marketing~technisch toch niet het
doel van de overname c ~ q ~ fusie geweest zal zijn ~

Ad c~
Het dagblad beoogt te voorzien in bepaalde informatieve en recreatieve
behoeften~ Het dagblad voorziet uitdrukkelijk niet in alle informatieve
en recreatieve behoeften~ Ook andere massacommunicatiemedia voorzien
hierint Welk medium de lezers onder de dagbladen zal uitkiezen is~ voorzo~
ver van een bewuste keuze sprake is~ mede afhankelijk van de signatuur van
het dagblad en van de vraag of het betrokken dagblad in het kader van zijn
signatuur naar genoegen van de lezer in zijn behoefte aan informatie en
recreatie voorziet~ Moeilijker te beantwoorden is de vraag voor welke infor~
matieve en recreatieve behoeften de lezer een dagblad zal kiezen en voor
welke behoeften aan informatie en recreatie hij bij voorkeur een ander
medium zal nemen~ Dit is een zaak die tot nu toe weinig aandacht heeft ge~
kregen van dagbladuitgevers en van de exploitanten van andere media~ De
hypothese is namelijk gewettigd dat de lezer van het dagblad~ die tevens de
rol vervult van radioluisteraar~ televisiekijker~ tijdschriftenlezer etct onbet
wust criteria heeft aangelegd die hij hanteert om in bepaalde informatieve
en recreatieve behoeften te voorzien door middel van die media~ die hij
daartoe de meest aangewezen achtt Als deze hypothese juist is~ kent de
audience van de massamedia aan ieder bepaald medium een specifieke
gebruiksfunctie toe~ krachtens welke zij bepaalde soorten informatie en
recreatie bij voorkeur via bepaalde media ontvangt~
Kennis van deze gebruiksfuncties is van groot belang voor het met een opti~
maal effect functioneren van ieder mediumtype ten behoeve van de eigen
audience~ Het is duidelijk dat deze optimale effectiviteit niet alleen van
belang is voor de audience~ maar ook voor degene die een bepaald medium
exploiteertt Hoewel deze hypothese is ontworpen vanuit het redactionele
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aspect~ is het waarschijnlijk dat ook t~atv~ de advertentionele inhoud bepaal~
de gebruiksfuncties kunnen worden onderkend~ Alleen door diepgaande
research~ door middel van media~gebruiksfunctie~onderzoek kan meer inzicht
in deze complexe zaken worden verworven~ In opdracht van het Limburgs
Dagblad werd door het Instituut voor Toegepaste Sociologie te Nijmegen
onder leiding van drs~ P~ Nelissen~ thans directeur van de Stichting voor
Research en Marketing te Heerlen~ een groot fundamenteel onderzoek naar
deze gebruiksfuncties opgezet~ Daarbij werden naast uitvoerige litteratuur~
studies en desk~research ook proefonderzoekingen gedaan ter testing van
voor dit soort onderzoek noodzakelijk ontworpen nieuwe onderzoek~
techniekent Daarna is dit onderzoek niet meer in een definitieve veldfase
gekomen~ omdat dit voor één dagblad niet te betalen is~ Samenwerking met
andere dagbladen en media lijkt noodzakelijk om in deze belangrijke zaken
tot een beter inzicht te komentl
Wij gaan ervan uit dat de dagbladlezer een bepaald segment van zijn
informatie~ en recreatiebehoeften bij voorkeur bevredigt door middel van het
dagbladt Welk dagblad hij kiest is voor een deel afhankelijk van de signatuur
van het dagbladt Maar als hij dat dagblad eenmaal heeft gekozen~ is de vraag
of hij trouw blijft aan zijn dagblad journalistiek gesproken ~prijs~ bezorging~
etct blijven hier buiten beschouwing~ van twee factoren afhankelijkt Op de
eerste plaats van de vraag of naar de mening van de lezer het dagblad wat
signatuur betreft voldoet aan de door het dagblad zelf gewekte verwachtin~
gen~ En op de tweede plaats of het dagblad voldoet aan de redelijke verwach~
tingen van de lezer met betrekking tot de redactionele inhoud van het blad~
mtatw~ of het dagblad binnen het kader van zijn bekende signatuur een
voldoende brede informatie biedt conform de verwachtingen van de lezert
Deze vraag is alleen te beantwoorden vanuit de verwachtingen die de lezer
heeft met betrekking tot het door het dagblad verschafte informatiepakkett
Het redactionele gedeelte van de krant kan bestaan uit nieuws~ achtergrond~
informatie en opinie om te voorzien in de informatieve behoeften van de
lezer~ Daarnaast zal het redactionele gedeelte van de krant veelal een stuk
ontspanning bevatten om te voldoen aan de recreatieve behoeften van de
lezer De dagelijkse inhoud van de krant wordt in de dagelijkse journalistieke
praktijk niet geanalyseerd naar de elementen nieuws~ achtergrondinformatie~
opinie en ontspanning~ maar veel meer naar de verschillende redactionele
Irubriekenl~ de per redactie verschillende~ mede door de signatuur van de
krant bepaalde verdeling van het nieuws over binnenland~ buitenland~
provincie~ gemeente~ sport~ financiën~ kerkelijk leven etct aan welke
verdeling in rubrieken de redactionele organisatie meestal is aangepastt
Wanneer men echter op basis van deze rubrieken een minimum wil om~
schrijven waaraan een dagblad in zijn totaal redactioneel informatiet
pakket moet voldoen om een volwaardig dagblad te zijn~ d~wtz~
om te voldoen aan de redelijke verwachtingen van de lezers~ dan
ontstaat een oeverloze discussie over de vraag of een bepaalde speciale
rubriek gezien de signatuur van die bepaalde krant wel of niet in die krant
thuishoort~ Met andere woorden die discussie zal zich altijd toespitsen op een
bepaalde krant en het resultaat ervan zal praktisch zeker niet van toepassing
zijn op het dagblad in zijn algemeenheid~ De inhoudelijke verdeling van het
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nieuws over de rubrieken~ d~w~zt de omvang van het redactioneel gedeelte en
de verdeling ervan over de rubrieken~ is per dagblad noodzakelijkerwijze
verschillend en afhankelijk van de signatuur van het dagblad~ de plaatselijke
omstandigheden jwaaronder begrepen de heersende concurrentieverhoudint
gen en de ~plaatselijke~ wensen van de IezersJ en de voorkeuren en speciale
deskundigheden van hoofdredactie en redactiet De redactionele rubrieken
geven daarom geen houvast voor de omschrijving van de minimum eisen
waaraan kwantitatief en kwalitatief de inhoud van de krant moet voldoent
Alleen een formele analyse van de inhoud van het dagblad biedt o~i~ daartoe
een mogelijkheid~ Daartoe zullen wij het nieuws en wat er verder aan
redactionele items in de krant voorkomt~ niet benaderen vanuit de rubrieks~
indeling~ maar vanuit de communicatieve doelstellingen van zender en
audience en vanuit een analyse van het begrip Iinformatiel~
Communicatie is informatietransportt Communicatie is volgens Marsmant
Ide overdracht~ althans het transport van kennis of betekenissen door middel
van speciaal daartoe erkende enlof gecreëerde symbolen en signalenlta
We hebben in het voorgaande het dagblad gedefinieerd als een massacommu~
nicatiemiddel dat een bepaald informatiepakket aan de lezers aanbiedtt De
verhouding tussen zender en ontvanger is bij het dagblad van bijzondere
aard doordat bij het dagblad~ in veel hogere mate dan bij de audiovisuele
massacommunicatiemiddelen~ zender en audience in een ook door de
audience gewilde relatie staan~ Dit Iwillenl van de zijde van de dagbladlezer
heeft betrekking op twee aspecten~ Primo de dagbladlezer neemt zijn
dagblad slechts ter hand op het moment dat hij zelf het contact met de
redactionele boodschap wenst en secundo neemt hij dan ook precies het
dagblad van zijn eigen keuze ter hand~s Radio en televisie worden aangezet
op een bepaald moment~ dat misschien ook nog wel door de wil van de
audience wordt bepaald~ ofschoon bij die beslissing veel meer van een
groepsbeslissing sprake kan zijn~ hetgeen ~ zeker wat het tijdstip betreft ~
bij het ter hand nemen van de krant minder mogelijk ist Maar belangrijker is~
dat na het omdraaien van de radiot en televisieknop de luisteraarlkijker
slechts een keuze kan doen uit de zenders die op dat moment in de ether
zijn en dat hij slechts kan afstemmen op een van de programmals die op dat
moment worden uitgezondent Een verstokt Vara~kijker zal op de avonden
dat de Vara niet uitzendt~ zijn toestel niet moeten aanzetten of genoegen
moeten nemen met bijv~ de TROS of omgekeerd~ En ais hij een actualiteiten~
programma wil zien en het daaraan voorafgaand programma loopt wat uit~
zal hij er naar blijven kijken~ totdat zijn gekozen uitzending komt~ En wie
kent niet de verzuchting van zovelen aan hun toestel gekluisterden~ dat~ als
dat ding aanstaat~ de kijker onwillekeurig blijft zitten kijken of het hem
interesseert of niett De lezer van het dagblad neemt zijn krant echter ter
hand op het moment dat hem dat individueel schiktt Niet wanneer zijn
gezin vindt dat het nu maar moet gebeuren en niet beperkt door enkele van
de Zq uren van de dag waarop toevallig wordt uitgezondent Hij kiest dan in
zijn krant de lectuur die hij op dat moment wil zien en voor dat ene
lange interessante artikel~ dat hij eens op zijn gemak wil lezen~ legt hij de
krant weg tot een moment waarop het hem beter uitkomt~ Men mag dus
veronderstellen dat de relatie zendertaudience bij het dagblad een meer
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bewust Igewildé relatie is dan bij de andere massatmedia~ althans dan bij
radio en televisie~
Wanneer de dagbladlezer zijn krant ter hand neemt om te voldoen aan zijn
momentane informatiebehoefte ~ hij kan zijn dagblad ook ter hand nemen
om te voldoen aan een momentane recreatieve behoefte~ waarover echter
later ~ wil hij op dat moment Ikennis nemenl van de informatie die de
krant hem die dag bezorgt~ Dat wil zeggen~ hij verwacht door middel van
zijn dagblad op dat moment zijn eigen reeds aanwezige kennis te vermeerde~
ren door uit zijn eigen dagblad nieuwe~ aanvullende kennis op te doen~ De
behoefte aan werkelijke Ikennis van zakenl culmineert in de behoefte zodat
nig van die zaken kennis genomen te hebben~ dat men over die zaken kan
oordelen~ Voor oordeelsvorming is echter noodzakelijk~ dat een aantal te
kennen feiten op een zinnige wijze met elkaar en met reeds eerder bekende
feiten in verband worden gebracht~ Een juist oordeel is dus afhankelijk van
feitenkennis~ van het rangschikken van de feiten in een zinvol verband~ van
het verbinden van de kennis van de geordende nieuwe feiten met de reeds
aanwezige kennis van oudere feiten in hun onderling verband en tenslotte
van het vermogen uit het totaal aan gekende feiten in hun onderlinge ver~
banden op logische wijze tot een oordeel te koment
Wanneer men zijn eigen oordeel aan een critisch onderzoek wil onderwerpen~
zijn er twee wegew men kan zich nogmaals bezinnen op de feiten en hun
onderlinge samenhang en aldus het eigen oordeel nog eens analyseren~ men
kan ook het eigen oordeel toetsen aan het oordeel van een ander~ Behoefte
aan volledige informatie is dus een behoefte aan kennis van nieuwe feiten~
aangevuld door het kennen van de onderlinge verbanden tussen de feiten
met de mogelijkheid het aldus tot stand gekomen eigen oordeel ofwel te
kunnen toetsen aan het oordeel van een betrouwbaar deskundige ofwel zich
tegen dit oordeel te kunnen afzetten~ als men de deskundige niet betrouw~
baar of althans eenzijdig achtt Een dagblad derhalve~ dat volledig wil voldoen
aan zijn taak informatie te verstrekken~ zal aan deze drie niveaus van de
informatiebehoefte moeten voldoen door het verstrekken van nieuws~ van
achtergrondinformatie en van opiniet De behoefte aan volledige informatie
heeft betrekking op het gehele informatiepakkett Dat wil in onze visie zeggen~
dat de achtergrondinformatie en de opinie zich niet mag beperken tot een of
twee redactionele rubrieken~ maar dat achtergrondinformatie en opinie zich
in principe moeten uitstrekken over alle redactionele rubrieken~
Een dagblad dat beoogt een zo volledig mogelijke informatie te verstrekken
zal zich naar onze mening bij zijn informatieve en opiniërende artikelen bij
voorkeur niet beperken tot bijvoorbeeld de rubrieken binnen~ en buitenland~
maar dient tevens achtergrondinformatie te verschaffen over andere rubriet
ken zoals politiek~ sport~ kunst~ kerkelijk nieuws~ regionaal en plaatselijk
nieuws etct~ een en ander mede in relatie tot de signatuur van het
betrokken dagblad~ Zo zal het regionale dagblad meer nadruk leggen op de
provinciale berichtgeving en commentaren terwijl het nationale dagblad
bijvoorbeeld meer aandacht zal geven aan de nationale politieke ontwikket
lingent
Men dient zich van de functie van het opiniërend hoofdartikel goed bewust
te zijnt Dit hoofdartikel heeft voor de lezer de functie van het toetsen van
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zijn eigen mening aan de mening van de door hem betrouwbaar of misschien
juist eenzijdig of partijdig geachte hoofdartikelschrijver in zijn dagbladt De
krant mag dus met haar opiniërende artikelen niet pretenderen Ihet laatste
woordl te spreken~ Doet zij dat wel~ dan schiet zij aan haar doel voorbij en
kan zij de lezer van zich vervreemden~ omdat deze uitgaat van zijn eigen
vermogen tot oordeelvorming~ maar anderzijds zijn eigen oordeel graag wil
toetsen aan het oordeel van zijn krantt Hoe controversiëler het te behandelen
onderwerp is~ des te noodzakelijker is het dat de krant een mening geeft~
maar des te noodzakelijker is het ook~ dat de krant in keuze van bewoordin~
gen en argumenten duidelijk maakt met haar mening slechts een bijdrage in
de algemene opinievorming te willen geven~ zonder haar mening aan de
lezers als de enig juiste te willen opdringen~
Een dagblad dat in een van deze niveaus van informatie tekort schiet zal naar
onze mening op den duur niet voldoen aan de informatieverwachtingen van
zijn lezers~ In onze opvatting zal een kleine krant~ die haar beperkt informa~
tiepakket goed afstemt op de drie niveaus van informatie~ een vollediger
informatie verstrekken dan een grote krant~ die een geweldig ruim nieuws~
aanbod verzorgt~ maar die zich niets of te weinig gelegen laat liggen aan
informatie en opinie~ Dit is niet alleen een kwestie van volledigheid~ maar ook
een kwestie van spanning~ Zoals onbegrepen kennis~ kennis dus die niet met
andere reeds aanwezige kennis op een zinvolle wijze in verband wordt
gebracht en dus niet tot oordeelvorming leidt~ steriel is en eigenlijk overt
bodig~ zo ook is een krant die alleen maar nieuws geeft een steriele krant~
omdat zij de feiten niet met elkaar en met het verleden in verband brengt en
daardoor oordeelvorming over die feiten bemoeilijkt en de lezer de
mogelijkheid ontneemt zijn oordeel te toetsen aan het oordeel van zijn
krantt Een dergelijke krant kan een indrukwekkend pakket papier leveren~
maar blijft een spanningsloos onvolledig~ dus slecht informatiepakkett Men
kan hiertegen aanvoeren~ dat het dagblad slechts één van de vele medium~
typen vormt~ en dat de lezer van het dagblad ten behoeve van zijn oordeelt
vorming ook andere media zal kunnen raadplegen~ zoals tijdschriften~ radio
en televisie en dat het op grond daarvan bepaald niet noodzakelijk is dat een
bepaald dagblad op alle drie de niveaus van informatie actief is~ Theoretisch
zou dit juist kunnen zijn voor die lezers~ die inderdaad andere media
gebruiken om aanvullende informatie te verkrijgen over hetzelfde onder~
werp~ waarbij dus het dagblad voor hen een complementaire functie vervult~
Toch blijven wij van mening dat een goed geredigeerd dagblad op alle drie
de genoemde niveaus informatie zou moeten verstrekken en zulks op grond
van twee overwegingen~ Op de eerste plaats zijn er weinig lezers voor wie
het dagblad deze complementaire functie volledig vervultt Voor sommige
onderwerpen en rubrieken zal dit voor bepaalde lezers het geval zijn~ maar
voor vele andere onderwerpen zal het eigen dagblad de enige informatiebron
zijnt Zeker zolang door gebruiksfunctie~onderzoek nog geen of onvoldoende
inzicht aanwezig is omtrent de verschillende gebruiksfuncties der onder~
scheiden mediumtypen~ blijft volledigheid gewenstt En zelfs afgezien van
deze gebruiksfunctie~ menen wij op de tweede plaats~ dat een krant die op
een van de informatieniveaus verstek laat gaan~ communicatief tekort schiet
en waarschijnlijk niet zal voldoen aan de informatiebehoeften van zijn lezerst
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Een door het Instituut voor Toegepaste Sociologie te Nijmegen in opdracht
van het Limburgs Dagblad ingesteld onderzoekb verschaft indicaties~ dat de
lezers inderdaad grote waarde hechten aan een goede combinatie van
nieuws~ achtergrondinformatie en opinie en wel met betrekking tot verschil~
lende redactionele rubrieken van de krant~ gepresenteerd op een gemakkelijk
herkenbare en terugvindbare wijze~ Dat wil duidelijk zeggen~ dat die lezers
niet tevreden waren met één vaste hoofdredactionele rubriek waarin de
diverse items onder elkaar aan de orde werden gesteld~ maar men wenste
de rubricering van achtergrondinformatie en opinie gelijk op te zien gaan
met de rubricering van het nieuws~ dus het binnenlands commentaar bij het
binnenlands nieuws~ het sportcommentaar bij het sportnieuws etct Het
betreffende onderzoek bevestigde duidelijk de stelling~ dat informatie pas
volledig is wanneer zij alle drie de niveaus van informatie bestrijktt Het
onderzoek bevestigde tevens dat de behoefte aan achtergrondinformatie en
opinie~ althans bij de lezers van het Limburgs Dagblad veel groter was~ dan
men bij de redactie van die krant aanvankelijk verondersteldet Wij nemen
voorshands aan dat dit logische verschijnsel van algemene geldigheid is en
zich niet tot de lezers van die ene krant beperkt~
Tenslotte nog een enkel woord over de behoefte aan recreatieve lectuur in
het dagblad~ De dagbladredacties ervaren dit aspect van hun journalistieke
taak als iets wat eigenlijk niet tot het wezen van de krant behoort~ Hun opt
leiding is dan ook niet afgestemd op het vervaardigen van kruiswoordt
puzzles~ raadseltjes en gezinsspelent Zij hebben de verzorging van dit ont~
spanningsgedeelte van de krant dan ook meestal ondergebracht in een aparte
rubriek~ waar een redacteur er zich vanaf maakt door zijn materiaal aan te
kopen bij talloze daarop gespecialiseerde agentschappen en hobbyisten~
Daarnaast worden wat losse korte verhalen bijeengebracht en zo komt het
ontspannend gedeelte meestal tot standt Deze items halen dan de redactie~
paginals wel~ maar vormen in het geheel van de krant een volstrekt niet in het
redactioneel beleid geïntegreerd aanhangsel~ De dagbladredactie die aan het
recreatieve element in het dagblad aandacht wil gaan besteden~ zou zich een
aantal zaken goed moeten realiseren~ op het gevaar af in de krant een
IFremdkdrperl op te nemen waar de redactie zelf geen raad mee weet en waar
zij de lezer eigenlijk nauwelijks een dienst mee bewijst~ omdat zij met dat
IFremdkijrper nauwelijks in de blijkbaar aanwezige behoefte aan divertisse~
ment in de krant voorziett
Waarvan is die behoefte afkomstig~ Het wil ons voorkomen dat die behoefte
het logisch gevolg is van twee in wisselwerking tot elkaar staande factorent
Enerzijds is er de toename aan vrije tijd waardoor de lezer meer tijd aan zijn
krant kan geven dan hij vroeger gewend was~ Anderzijds is er de invloed van
radio en televisie~ Deze massacommunicatiemiddelen hebben van begin af
aan in de twee behoeften voorzieni informatie en recreatie~ De audience van
deze massacommunicatiemiddelen is eraan gewend geraakt dat deze media
hem een programmapakket voorzetten dat beide behoeften kan bevredigen~
Het is niet bevreemdend~ dat de audience diezelfde dubbele functie nu ook
verwacht van dat andere massa~medium dat hij dagelijks in huis krijgti het
dagblad~ Deze verwachting wordt nog versterkt door de reeds eerder
vermelde omstandigheid~ dat de dagbladlezer zijn dagblad ter hand kan
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nemen op het moment dat hij wenst~ terwijl hij ter bevrediging van zijn
recreatiebehoefte door middel van de televisie moet wachten totdat deze in
de ether is~ Daar komt bij ~ dat het dagblad een medium is~ een transporteur
van informatie~ van redactionele informatie en van advertentionele informat
tiet Wat is er op tegen~ dat datzelfde medium ook een stuk recreatie transport
teert~ wanneer ook die recreatie voorziet in een behoefte van de audience van
het dagblaffl Commercieel is daar alleen veel voor~ omdat door die extra
dimensie het dagblad als informatie~medium waardevoller wordtt Wat er op
tegen is~ is alleen dat de samensteller van het dagblad~ de redactie~ die
nieuwe taak veelal op zich neemt zonder haar als nieuwe taak te herkennen
en de vervulling van die nieuwe taak dan ook niet zinvol in haar normale
activiteiten weet in te bouwent
Indien de redactie van een dagblad op grond van reaelijke overwegingen als
hierboven omschreven~ het besluit neemt ook te gaan voorzien in de recrea~
tieve behoeften van de lezers~ zou die redactie zich naar onze mening goed
dienen te realiseren~ dat zij op oat moment besluit een nieuwe dimensie toe
te voegen aan haar redactionele taak~ De verzorging van het recreatief
gedeelte van de krant zou in aeze opvatting dan ook op journalistiek verantt
woorde wijze dienen te geschieden door een uitdrukkelijke relatie te
scheppen tussen de van oudsher informatieve en de nieuwe recreatieve
functie van de krantt Wij menen dat deze relatie inderdaad zinvol gelegd kan
worden~
Wij moeten dan terugkeren tot de inhoud van die informatieve taakt ae
verschaffing van nieuws~ informatie en opinie~ en ons gaan afvragen wat die
lezer nu feitelijk met die nieuw verworven inzichten en oordelen doet en op
welke wijze de redactie van het dagblad in dat gebruik een rol~ let wel een
recreatieve rol kan spelen~ De mens is een Ianimal naturaliter socialel volgens
de definitie van Thomas~I Hij is ook een Ianimal rationalelt Hij is daarnaast
ook Ihomo economicus ~ Als sociaal~ rationeel en economisch wezen~ heeft
hij behoefte aan informatie~ die hem oordeelvorming mogelijk maakt~ liever
gezego aan informatie die in oordeelvorming culmineert~ want wanneer in~
formatie kennisvermeerdering is~ dan is het vormen van nieuwe oordelen
waardoor de kennis wordt vermeerderd een ultieme vorm van informatie~
Wat zal hij met die vermeeroerde kennis doen~ Afhankelijk van het oogpunt
van waaruit men de mens beziet zal hij met die kennis voordeel doen in zijn
sociale contacten met anderen~ zal hij zijn kennis aanwenden in zijn
economisch handelen of zal hij eenvoudig genieten van de intellectuele
bevrediging die hij als rationeel mens ervaart door zijn vermeerdering van
kennist Maar de mens is ook een homo ludens~ een spelende mens~ die de
uitzonderlijke gave heeft nut en genot van elkaar los te maken en zonder
nut toch genot te ervaren~ Hij kan eten en drinken en sexuele omgang
hebben~ los van het specifieke nut honger stillen~ dorst lessen en kinderen
verwekken~ Zo kan hij ook zijn kennis loskoppelen van het directe nut en er
mee Ispelenlt Welnu~ dat is de dimensie die toegevoegd kan worden aan de
redactionele taak van de dagbladjournalist~
Brouwers citeert in dit verband de studies van Stephensont IHet onderscheid
tussen verplicht werk ~waarbij sociale druk een nogal grote rol speelt~ en
vrijwillig plezier Jwaarbij het meer gaat om wat Blumer convergente selecti~
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viteit noemdej is door Stephensong uitvoerig betrokken in zijn beschouwin~
gen en onderzoekingen omtrent massacommunicatie~ Hij meent dat er over
het algemeen in de litteratuur over massacommunicatie veel te weinig
aandacht is besteed aan de dimensie van het plezierige~ van het zich
amuseren~ van het ludieke~ van het spel~ van de leukheid~ Meestal heeft men
het alleen over het informatieve aspect van massacommunicatie en blijft
daarmee in de werksfeer~ Volgens Stephenson vormt dit echter niet meer
dan een intermezzo temidden van de vrijwel alles opeisende amusements~
functielt
Hoewel wij met name voor het dagblad het te vergaand achten de informa~
tieve functie als een Iintermezzol te kwalificeren~ onderschrijven wij
gaarne de mening~ dat met name in het dagblao het ludieke element~ wat
wij noemen de recreatieve functie is ondergewaardeerd~ Volgens de Iplay~
theoryl van Stephenson dient het lezen van een dagblaa~ ook wanneer dit
niet expliciet plaats inruimt voor recreatieve lectuur~ altijd een plezierige
bezigheid te zijnt De redacties dienen bij hun nieuwsselectie en nieuws~
presentatie daarmee rekening te houdent Maar daarnaast is het ook zeer
wel mogelijk expliciet aandacht te geven aan de recreatieve functie door het
plaatsen van ontspannende lectuurt Maar dan dient die recreatieve taak door
de journalist vervuld te worden op journalistieke wijze door de lezer ludiek
bezig te laten zijn met de verstrekte informatie~
Dit te realiseren is vanzelfsprekend moeilijker dan de thans meest voor~
komende oplossing van een Iontspanning spuiendel afzonderlijke rubriekt
Maar het is anderzijds een dankbare uitdaging~ die van de redactie veel
inventiviteit vereist~ veel teamwork ook~ die het voordeel heeft een ludiek
moment in de normale redactionele bezigheden in te bouwen~
Enkele voorbeelden illustreren onze bedoelingew
~ Het dagblad meldt in zijn nieuwskolommen dat de aspergetijd is aange~
broken en dat de prijzen van deze groente op dat moment zeer redelijk zijnt
Naar aanleiding van dat bericht kan de krant een aspergetocht organiseren~
die langs grote aspergekwekerijen leidt en langs restaurants die in die tijd
speciale aspergemenuls hebben aan te bieden~
~ Een financiële redactie kan aan de hand van recente ontwikkelingen ter
beurze een onderhoudende beurstest ontwerpen waarvoor de lezers van de
financiële rubriek op speelse wijze hun kennis en inzicht kunnen laten
functionerent
~ Een interessante expositie in een museum biedt de kunstredactie
talloze mogelijkheden om zijn lezers naar aanleiding van die tentoonstelling
een bijzonder aardige recreatieve bezigheid te verschaffen~
~ De regionale of plaatselijke voetbalcompetitie kan uitnodigen tot oe
organisatie van een regionale voetbaltoto met toegangskaartjes voor de
finale als geringe~ maar zeker gewaardeerde prijzent
~ Een evenement als bijvt de Tour de France kan tot opwindende
activiteiten uitnodigen waar vele duizenden lezers fanatiek aan meedoen~
~ De jaarlijkse begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer kan leiden tot
de organisatie van regionale alternatieve parlementen op schriftelijke basis~
waar lezers zich wekenlang zeer onderhoudend mee kunnen bezighouden~
Het zijn slechts enkele voorbeelden om aan te geven~ dat met enige inventivit
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teit de redacties aansluitend aan hun informatieve functies hun lezers heel
wat amusanter en veel beter aangepast aan de eigenlijke dagbladfunctie een
aantrekkelijk stuk recreatie kunnen bieden~ dan door het afdrukken van een
of ander kruiswoordraadsel~ dat met die krant als zodanig niets te maken
heeft en nauwelijks verband houdt met de taakuitoefening van de dagbladt
journalistt
De ontspanning in het dagblad is aldus geworden tot wat het behoort te
zijnt een nieuwe gebruiksfunctie van de krant~ wel onderscheiden van de irn
formatieve taak~ maar daarmee zinvol geintegreerd en aangepast aan de
journalistieke taak~ opleiding en mogelijkheden~ De ontspanning is wel
geworden tot een onderdeel van het journalistieke pakket~ maar staat als
recreatie los van het informatiepakket en behoort dus niet tot een van de
vaste redactionele rubriekent De recreatieve functie strekt zich daarentegen
gelijk de informatieve functie uit over alle rubrieken van de krant~ Een
indeling van de redactionele inhoud van de krant naar gebruiksfuncties en
rubrieken kan worden weergegeven als in tabel ZO ~ waarin tevens de
rubrieken nader zijn onderscheiden in territoriale rubriekent binnenland~
buitenland~ provincie en stad en in categorale rubrieken~ zoals sport~
financién~ kerkelijk leven~ kunst etc~

Tabel ZO Schema indeling redactionele inhoud

redactionele territoriaal~ categoraal~
rubrieken

binnen~ buiten~ provin~ stad sport kunst
niveaus land land cie etc~ etc~

informatieft
nieuws x x x x x x
achtergrondinformatie x x x x x x
opinie x x x x x x

recreatief X x x x x x

Ad d~
Het informatiepakket dat het dagblad biedt ~ is bestemd voor de lezert Deze
constatering dat de inhoud van de krant bestemd is voor de lezer lijkt een
nogal overbodige toevoegingt Een nadere analyse toont aan ~ dat het een zeer
noodzakelijke toevoeging is ~ zeker vanuit marketing~standpunt bekeken ~
Zoals wij reeds eerder opmerkten zal een dagblad pas dan werkelijk een
functie vervullen in de samenleving wanneer het bepaalde informatieve en
recreatieve behoeften van zijn lezers ve rvulttlo Cees van Staal ~ ex~directeur
van Young en Rubicam ~ van Staal en Koster N ~ Vt Amsterdam ~ merkte in een
gesprek eens snedig op ~ dat het er soms alle schijn van heeft dat een dagblad
l een projectie is van de ijdelheden en frustraties van een zich van de lezer
geïsoleerd opstellende redactiel ~ De opmerking is alleen al daarom niet
geheel terecht gemaakt ~ omdat de projectie afkomstig van die redactie niet
alleen behoeft te bestaan uit ijdelheden en frustraties ~ maar zeker ook kan
bestaan uit deskundigheid ~ politieke ~ sociale ~ ethische~ culturele en maat~
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schappelijke opvattingen~ die van hoog niveau kunnen zijnt Maar zelfs in dat
geval blijft overeind~ dat een krant niet louter de projectie mag zijn van een
zich van de lezers geïsoleerd houdende redactie~
Hoewel steeds minder~ zijn er nog steeds journalisten die zich wel op het
projectiestandpunt stellent Die van mening zijn~ dat zij alleen de verantt
woordelijkheid dragen voor de inhoud van de krant en die

~
verantwoordelijk~

heid dan zo uitleggen~ dat zij op grond daarvan dan ook geheel zelf zullen
uitmaken wat zij in die krant zullen publiceren~ De lezers hebben in die visie
maar te consumeren wat de redactie hen voorzet~ en als hun dat niet bevalt~
dan moeten ze maar van krant veranderen~ Dat laatste nu zal dan ook wel
gebeuren~ maar het probleem is~ dat wanneer de journalist een krant maakt
die op geen enkele wijze rekening wenst te houden met de wensen en
verwachtingen van de lezer~ dat die journalist dan eenvoudig tekort schiet in
zijn taak en een slecht stuk vakwerk heeft geleverdt Wanneer de redactie van
een Nederlandse bijvt regionale~ progressieve krant een product zou leveren
dat zou kunnen concurreren met de veel geroemde INeue Zuricherl~ dan
zou die redactie in het kader van haar taak zonder meer een slecht stuk
journalistiek geleverd hebbent Die krant zou namelijk in praktisch geen
enkel opzicht rekening houden met de wensen en verwachtingen van de
lezers in haar regiot Dagbladjournalistiek is na de vervulling van een aantal
journalistiek~technische eisen pas goede dagbladjournalistiek wanneer het
journalistieke eindproduct met behoud van de redactionele integriteit is
afgestemd op de redelijke verwachtingen van de lezers~ die otat zijn gebat
seerd op de door het dagblad in kwestie publiekelijk beleden eigen signatuur
van dat dagbladt
De gerichtheid van de redactionele boodschap op de lezer is marketing~
technisch natuurlijk zeer belangrijk~ maar de journalistieke noodzakelijkheid
van deze gerichtheid kan niet aan deze marketing~technische relevantie
ontleend worden~ De noodzaak als zodanig vloeit voort uit het wezen van
het dagblad als communicatiemiddelt Communicatie veronderstelt~ dat de
audience minstens intentioneel bij de zender aanwezig is~ Communicatie is
het transport van informatie~ dat wil zeggen dat er zoals bij ieder transport
een afzender en een ontvanger moet zijnt Zenden zonder audience is een zin~
loze monoloog~ Dat wil niet zeggen dat communicatie persé moet resulteren

in een dialoog ~ al zou dat bij het dagblad interessante perspectieven kunnen
openen ~ maar zelfs een monoloog is pas zinvol wanneer er een audience is~
afgezien althans van de bevrediging van de orator die zichzelf gaarne hoort~
Terecht merkt Marsman dan ook op~ IDaar in de omschrijving Iltransport van
informatiell het transportabel maken of zijn verondersteld moet worden en
daardoor de ontvanger intentioneel aanwezig is t t tl I i ~ Dezelfde auteur
constateert dan ookt IAfhankelijk van de technische perfectie van het gebruik~
te communicatiemiddel~ het inzicht in de kennis van degene~ die men iets
wil mededelen en de mate waarin de bij de ontvanger bestaande kennis
toegankelijk is lte makenj voor de bedoelingen van de mededeler kan een
communicatie effectiever zijnltiZ Communicatie is een minstens door de
zender gewild transport van informatie naar een ontvanger~ met de bedoeling
dat die ontvanger de boodschap conform de intentie van de zender op~
neemt en begrijptt Gezien deze intentie van de zender is het redelijk~ dat die
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zender tracht zijn boodschap naar vorm en inhoud zodanig te formuleren
dat zij zo effectief mogelijk bij de ontvanger overkomt~ Daarvoor is nodig
zegt Marsman Iinzicht in de kennis van degene~ die men iets wil mededelenl~il
In het geval van het dagblad hebben wij het zo geformuleerd~ dat de zender~
de redactie~ behoefte heeft aan een goed redactioneel lezersonderzoek om
daardoor inzicht te verkrijgen in de behoeften en het oordeel van de lezer
met betrekking tot het dagblad en dat voorts door middel van regelmatig
feedbacktonderzoek bepaald moet worden in hoeverre de redactionele boodt
schap effectief bij het lezerspubliek overkomtt Dit alles geldt bij het dagblad
des te sterker omdat~ zoals wij al eerder zagen~ bij het dagblad niet alleen de
zender~ de redactie~ informatie wil transporteren naar de ontvanger~ de
lezer~ maar omdat deze laatste zoals werd aangetoond ook welbewust de
boodschap van de zender wil ontvangen~ Gezien deze afgestemdheid van
zender en ontvanger op elkaar is de mogelijkheid voor een effectieve
communicatie aanwezig~ mits de zender bij het formuleren van zijn boodt
schap naar vorm en inhoud rekening wil houden met de audience tot wie hij
zich richtt Doet hij dat niet~ dan laat hij precies datgene na wat een zender
behoort te doew hij is dan een slechte communicator~ een slechte zender en
in ons geval een slechte journalist~ Doet de zender dat wel~ dan wordt de
communicatie voor beide partijen effectiever~ voor de zender omdat zijn
boodschap beter overkomt bij zijn audience~ voor de auóience omdat voor
hem de zender voorziet in de informatiebehoefte van de audience~
De inhoud van de krant is bestemd voor de lezert Dit impliceert dat de
inhoud van die krant zodanig moet worden gepresenteerd~ dat de lezer de
vier elementen waaruit het informatiepakket bestaat~ nieuws~ achtergrondt
informatie~ opinie en ontspanning~ duidelijk en zonder kunstgrepen als
zodanig moet kunnen herkennen en dat hij niet door journalistieke onzorg~
vuldigheden in verwarring mag worden gebrachtt Integendeel~ het is
onderdeel van de journalistieke taak er zorg voor te dragen~ dat de herkent
baarheid van de soort informatie die de lezer ontvangt~ door de wijze van
presentatie van de informatie wordt gegarandeerdt Dit betekent niet alleen~
dat in eenzelfde bericht nieuws~ achtergrondinformatie en opinie niet door
elkaar gehaald mogen worden~ maar ook dat door koppen en laytout van
de artikelen de verschillende elementen veruitwendigd moeten worden~
Vandaar dat in de meeste dagbladen de informatieve artikelen in een
duidelijk herkenbare lay~out op speciaal daartoe bestemde informatieve
paginals bijeen worden gebracht en dat ook het opiniërend hoofdartikel door
zijn vaste plaats en lay~out duidelijk als zodanig herkenbaar is gemaaktt
Men doet er goed aan zich te realiseren~ dat dit niet alleen een kwestie is
van journalistieke ethiek en techniek~ het komt tevens tegemoet aan de
wensen van de lezers~ die bewust of onbewust willen weten met wat voor
soort informatie zij geconfronteerd worden~
Het is overigens onjuist te menen~ dat wanneer aan de hierboven omschreven
objectiviteitsregels is voldaan het dagblad wordt tot een bron van objectieve
weergave van het nieuwst De genoemde objectiviteitsregels zijn minimumt
voorwaarden om in de noodzakelijkerwijze op subjectieve oordelen
gebaseerde informatiestroom enige orde te scheppen~ waardoor bij alle
subjectiviteit althans voorkomen wordt dat de drie informatieniveaus niet
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meer onderscheiden zouden worden~ De hier genoemde subjectiviteit is een
noodzakelijk gevolg van het maken van een krant en kan geen bron zijn van
verwijten aan de redactie~ Immers~ de telexen~ foto~ontvangers~ correspont
denten en eigen andere nieuwsbronnen produceren per dag een hoeveelheid
nieuws die onmogelijk op de dagelijks beschikbare redactiepaginá s
gepubliceerd kan wordent Het is de deskundige redacteur die op grond van
zijn vakkennis een selectie moet maken die hij aan de lezer doorgeeft~ Die
selectie kan deskundig zijn en kan optimaal rekening houden met de ver~
wachting van de lezer~ maar zij blijft subjectieft
De redacteur vervult hier de functie van Igatetkeeper t Stappers formuleert
deze functie als volgtt IDe gate~keeper is degene die uit het gedane aanbod
fbij voorkeur telexcopy van persbureausI een keuze maakt voor zijn krant~
die dus selecteert uit iets waaraan al een selectie heeft plaatsgevondent De
gatetkeeper selecteert vóórgeselecteerd materiaalt de voorselecteerder blijft
buiten het onderzoeksveldltia
Voorts is het de redacteur die uitmaakt op welke pagina hij het nieuws zal
brengen~ Het is een heel verschil of een artikel de voorpagina haalt of ergens
achter in de krant verschijnt~ Ook die beslissing is afhankelijk van het subjec~
tieve waarde~oordeel van de journalist~ Vervolgens is van belang of een artikel
al of niet wordt geïllustreerd met een illustratie of foto en in wat voor
opmaak~ lettertype en kolombreedte het artikel wordt gepubliceerd~
Tenslotte is de toepassing van kleur nog een element dat al of niet een
speciale attentiewaarde aan een artikel kan geven~
Nieuwsselectie~ paginaAndeling~ illustratie~ laytout en kleurentoepassing zijn
evenzovele subjectieve beslissingen waardoor de dagelijkse inhoud van de
dagbladen wordt bepaald~ Het is evident dat in deze feitelijke onontkoom~
bare situatie het gevaar van zelfprojectie levensgroot aanwezig is~ Gezien de
onvermijdelijkheid hiervan is het dringend noodzakelijk dat de redacteur zijn
persoonlijke~ subjectieve mening voortdurend kan toetsen aan de behoeften
van zijn lezer voor wie hij uiteindelijk al zijn werk verrichtt Uitgebreid
redactioneel lezerskringonderzoek is noodzakelijk om de redactie te
behoeden voor hobbyisme~ voor het overaccentueren van zaken die de lezers
niet interesseren en voor het weglaten van informatie die voor de lezer gezien
zijn behoeftenpatroon relevant zou zijnt Redactioneel lezerskringonderzoek
is daarvoor een goed en noodzakelijk middelt Lezerskringonderzoek is niet
gericht op het terzijde stellen van de eigen inzichten~ deskundigheden en
interessen van de redactie~ maar is er juist op gericht om die te integreren in
de behoeften van de lezerst Zelfs wanneer de redactie conform haar redactio~
nele filosofie een opvatting gaat verwoorden die naar zij vermoedt rechtt
streeks indruist tegen de opvattingen van vele van haar lezers~ zelfs dan nog~
sterker~ juist dan is het van belang inzicht te hebben in de meningen en
behoeften van de lezers~ omdat juist door die kennis voor het betreffende
artikel de juiste argumenten en de juiste toon gevonden kunnen worden
waardoor het betreffende artikel aan overtuigingskracht zal winnent
De inhoud van de krant is bestemd voor de lezert Dat impliceert ook~ dat de
redactionele informatie aan de lezer moet worden gepresenteerd op een
begrijpelijke wijze~ met weglating van onbegrijpelijk vakjargon en in een
overzichtelijke indeling en lay~out van het dagblad waardoor de lezer de
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informatie die hij in zijn dagblad zoekt gemakkelijk~ zo mogelijk op dezelfde
plaats kan terugvinden~ Deze verwachting van de lezer sluit volledig aan bij
de intentie van de journalist zelf~ die toch minstens zal wensen dat de
boodschap die hij via zijn medium uitzendt naar zijn audience~ door die
audience wordt gelezen en begrepent Wij zijn daarmee gekomen op het
terrein van de massacommunicatietechniekt Een vergelijking van het commw
nicatiemodel van de zenderladverteerder in het dagblad met het communi~
catiemodel van de zenderlredactie toont aan dat er redactioneel in
communicatie~technisch opzicht nogal wat ontbreektt
Het eenvoudigste communicatiemodel van de adverteerder is aanwezig~
wanneer de adverteerder zelf de tekst van zijn advertentie schrijft en deze in
het dagblad van zijn keuze laat opnemen ter informatie van de prospects
van de adverteerder die hij in de audience van het dagblad aanwezig verwacht~
Het is het model~ dat vergelijkbaar is met het communicatiemodel van de
uitgever uit lang vervlogen tijden~ die zelf in zijn lokale krant de plaatselijke
nieuwtjes schreef~ zoals bij een enkel huistaan~huisblad heden ten dage nog
wel gebeurt~ Schematisch ontstaat dan het beeld van figuur gt

Beiden~ zowel adverteerder als uitgever~ erkenden spoedig dat de samenstelt
ling~ formulering en bewerking van de boodschap een specifieke deskundigt
heid vereisten waarover zij zelf niet beschikten~ en beiden schakelden zij een
deskundige in die in hun opdracht en overeenkomstig de door hen verstrekte
richtlijnen gingen werkent de adverteerder kwam tot inschakeling van het
reclamebureau~ de uitgever tot inschakeling van een redactie~ zodat het
beeld ontstond van figuur f Oat
Voor wat de redactionele ontwikkeling betreft is deze fase voor het merern
deel der dagbladen de eindfase~ tenzij men het streven van een aantal journa~
listen wil vermelden~ die de historische band met de uitgever op redactioneel
gebied willen verbreken en het liefst zelf de uitgeversfunctie willen overt
nemen of hoogstens willen gedogen dat de uitgever op redactioneel gebied de
rol van kassier vervult die de redactionele uitgaven mag betalen~ waardoor de
oorspronkelijke uitgeversfunctie overgaat naar de redactiet Is
Aan de advertentiezijde gingen de ontwikkelingen echter verdert Het
reclamebureau kwam tot de conclusie dat een goede productie van advertem
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ties veel meer effect zal hebben ~ waar het toch om begonnen is ~ wanneer
tevoren informatie wordt verzameld over de demografische~ sociaaltpsycho~
logische en socio~economische kenmerken van de audience waarvoor de
advertentie bestemd is~ Deze informatie verschaft het reclamebureau zich
door markttresearch die op rekening van de adverteerder door een marktt
researchbureau binnen de audience wordt ingesteld~ Rekening houdend met
de resultaten van dit onderzoek kan de boodschap effectiever geformuleerd
en ontworpen worden~ waardoor het beeld ontstaat van figuur l Ob ~

reclamebureau en
markt~research

researchtt

~

t

~~~~~~~~

tt

~

t

~~~~Fig~ lOb~

In de volgende fase ontstaat de prettesting van advertenties waarbij het
reclamebureau zijn op grond van research ontworpen advertentie eerst in

een deel van de toekomstige audience op haar effecten onderzoekt~ De
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ratio hiervan is dat de reclameman pas dan de boodschap wil uitzenden aan
de gehele audience wanneer hij op grond van de prettestresultaten de
grootst mogelijke zekerheid heeft dat zijn advertentie het door hem gewen~
ste effect zoveel mogelijk benadertt
Daardoor ontstaat het beeld van figuur lOc~

reclamebureau en boodschap boodschap redactiemarkt~research medium

pre~test~

adverteerder ~
ti uitgever

research audience

Figt tOc ~

In de voorlaatste fase van deze ontwikkeling gaan adverteerder en bureau
het effect van hun boodschap in de gehele audience voortdurend~ periodiek~
meten teneinde door voortdurende aanpassing van de boodschappen aan de
ontwikkelingen binnen de audience een maximale effectiviteit te bereiken~
Deze metingen geschieden door periodiek feedbacktonderzoek in de audience
waardoor het beeld ontstaat van figuur lOd ~

herziene boodschap

reclamebureau en boodschap
markt research medium boodschap redactie

I I prè~test

adverteerder l~~~ uitgever

I t t I I I I I reseaiIh I I I audience
Ifeedback~reséarcht

Fig~ lOd~

De laatste fase is dat de adverteerder en zijn bureau niet alleen inzicht
willen hebben in de samenstelling van hun audience bij een bepaald dagblad~
maar dat zij ook meer inzicht willen hebben in de kwalitatieve en kwantitat
tieve eigenschappen van het medium in relatie tot zijn audiencet Daartoe
dient de kwalitatieve en kwantitatieve mediatresearch~ waarbij de kwantita~
tieve gegevens vooral van belang zijn voor de media~selectie en de kwalita~
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tieve gegevens van belang zijn primair ook voor de mediatselectie~ maar ook
gebruikt kunnen worden voor de verbetering van de effectiviteit van de
boodschap zelf zoals die door het reclamebureau wordt ontworpent Door
deze media~research ontstond tenslotte het eindbeeld van figuur lOet

Ze herziene boodschap

Ie herziene boodschap

l

boodschap redactie
reclamebureau en~ boodschap
markt~research

medium

prettest
kwalitatieve
en kwantitatieve
media~research

adverteerder ~~ I uitgever

t t t t I t t t I t t tch audienceresearch

feedback~research

kwalitatieve en kwantitatieve media research

Figt tOe~

Wij verwachten dat dit eindbeeld nog maar een voorlopig eindbeeld zal zijn ~
omdat de ontwikkelingen in de media~research niet stil staan ~ Met name
verwachten wij nog verdere ontwikkelingen op het gebied van de kwalitat
tieve mediatresearch en naar wij hopen op het gebied van het zo noodzake~
lijke gebruiksfunctie~onderzoekt

Bestudering van dit voor de adverteerder voorlopig eindmodel leidt tot ook
voor de redacties belangwekkende conclusies ~ immers ~
a~ de redactie weet te weinig van de behoeften van haar lezers mtbtt ~ de
krant
b ~ als de redactie een nieuwe rubriek of indeling start weet zij ~ omdat veelal
niets aan prettesting wordt gedaan ~ te weinig van het te verwachten gebruik
en van de te verwachten waardering ~
c ~ de redactie weet bij gebrek aan feedback~onderzoek te weinig van het
effect van haar redactionele boodschap bij de lezers~
d ~ de redactie weet te weinig van haar eigen autoriteit bij de lezers en van
de wijze waarop die door een aangepast redactioneel beleid verbeterd zou
kunnen wordent

Redactionele mediatresearch is niet alleen noodzakelijk om de redactie te
behoeden voor hobbyisme in de nieuwsselectie~ paginatindeling~ laytout en
kleurentoepassing~ maar evenzeer om de redactie de tools in handen te
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geven om een optimale effectiviteit van de eigen redactionele boodschap bij
de audience van het dagblad te realiseren~
In IDe Journalistl verscheen enige tijd geleden een journalistiek commentaar
over reclamemensen~ die zich druk hadden gemaakt over het ISTERtleeuwtjel~
dat de reclame~uitzendingen van de STER verluchtigtt Het commentaar
eindigde met de volgende zim IDat zijn dan de toffe boys~ die zo voor
concurrentie zijn in onze consumptiemaatschappij~ Maak dan betere reclame
en jaag die leeuw zo over de klinglt ib In het licht van bovenstaande kunnen
wij begrip opbrengen voor het antwoord hierop van Jaap Delterne~ ex~hoofd~
redacteur van de IRevue der Reclamel~ die in een hoofdartikel in zijn
blad i l aan het adres van I De Journalistl vinnig als volgt reageerdet IDie
toffe jongens wachten op de eerste journalist die in zijn eigen vakblad
schrijft~ maak betere kranten~ dan komen die advertenties wel terug ~

In het bovenstaande hebben wij de aan het begin van deze paragraaf
gegeven definitie van het dagblad als journalistiek product uitvoerig toege~
lichtt In feite deden wij niets anders dan een uitvoerige omschrijving geven
van wat Kotler noemt het generieke productt Ithe essential benefit that the
buyer expects to get from the productlt lg Tot de Iessential benefitl die de
koper ctqt abonnee van een dagblad van het product verwacht behoort
echter ook de informatiestroom van meestal commerciële aard~ zoals die
wordt gegeven door het advertentionele gedeelte van het dagblad~ zodat wij
ook daaraan aandacht moeten gevent

fit U~ Het advertentionele product op de abonnementenmarkt
In het tweede deel van deze paragraaf wordt het advertentionele product
besproken als een deel van het dagbladproduct en derhalve als verkoop~
object van de abonnementenafdeling van het dagbladbedrijf~ De uitgever
heeft voor de producten die hij verkoopt ~ ruimte voor advertenties en
dagbladen ~ twee markten~ de adverteerdersmarkt en de lezersmarkt~ De
advertenties verkoopt hij op de adverteerdersmarkt~ zijn dagblad bestaande
uit redactionele en advertentionele tekst verkoopt hij op de abonnementen~
marktt Een dagblad zonder advertenties is een moeilijk zo niet geheel
onverkoopbaar product op de abonnementenmarkt~ nog sterker~ een Idagbladl
zonder advertenties is in feite geen dagblad meer~ zoals in het verloop van
deze paragraaf nader zal worden aangetoond~ Vandaar dat de abonnementen~
exploitatie een belang heeft bij goede advertentiebezetting in het dagblad~
niet alleen vanwege de daaruit voortvloeiende advertentieAnkomsten voor de
onderneming~ maar met name ook omdat die goede advertentiebezetting
een noodzakelijke voorwaarde is voor de abonnementenverkoopt
Evenals ten aanzien van het redactionele gedeelte van de krant heeft de
lezer van de krant ook zijn behoeften mtbttt het advertentionele gedeelte
van de krant~ Wij zouden deze problematiek evenals bij het redactionele ge~
deelte willen behandelen vanuit een definitie~

~Het dagblad als advertentioneel product op de abonnementenmarkt is een
behalve op zom en feestdagen dagelijks verschijnend gedrukt massacommu~
nicatiemiddel~ dat beoogt te voorzien in informatiebehoeften van zijn lezers
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door het verstrekken van redactionele informatie~ alsmede door het vert
strekken van betaalde informatie~ afkomstig van overheid~ bedrijfsleven of
van particulieren en voornamelijk betrekking hebbend op primaire levensbe~
hoeften~ huishoudelijke benodigdheden en andere particuliere behoeften~
familieberichten en vraagten~aanbod van personeel~

In deze definitie onderkennen we eveneens een vijftal elementeni
a~ het is een dagelijks verschijnend gedrukt massacommunicatiemiddel~
b ~ het beoogt te voorzien in informatiebehoeften van zijn lezers~
ct in die behoefte wordt voorzien door redactionele informatie en door
betaalde van derden afkomstige informatie~
dt die informatiebehoefte heeft voornamelijk betrekking op familie~
berichten~ personeelsadvertenties~ primaire levensbehoeften~ huishoudelijke
benodigdheden en andere particuliere behoeften~
et de informatie is afkomstig van het bedrijfsleven~ van particulieren of van
overheidsinstanties~

Ad at
Over het massa~communicatief karakter van het dagblad als advertentioneel
product behoeft na hetgeen hierover in de redactionele sector werd opge~
merkt niets meer te worden toegevoegd~ ig Wanneer in het volgend deel het
dagblad wordt besproken als massacommunicatiemedium voor de boodschap
van de adverteerder zal in dat verband op het massa~communicatief karakter
van het dagblad nog nader worden ingegaan~

Ad ben ct
Het dagblad als advertentioneel product op de abonnementenmarkt
beoogt eveneens te voorzien in een informatiebehoefte van zijn lezers~ Op
de adverteerdersmarkt voorziet het dagblad als advertentioneel product in de
behoefte van de adverteerder om zijn boodschap via het medium dagblad
te zenden naar zijn prospectst Op de abonnementenmarkt echter poogt de
uitgever van het dagblad door een redelijk aanbod van advertenties in zijn
dagblad te voorzien in de advertentionele informatiebehoeften van zijn lezers~
Het dagblad dat niet in deze advertentionele informatiebehoefte voorziet~
schiet in de uitoefening van zijn dagbladfunctie op een wezenlijk punt
tekort en zijn abonnementenverkoop zal daarvan dan ook een ongunstig
effect ondervindent
Er is een relatie tussen de redactionele signatuur van de krant en de
verwachting van de lezer mtbtt~ de inhoud van de begeerde advertentionele
informatiet Het sterkst speelt hier het nationale of regionale karakter van de
krant een rolt De advertentionele verwachting mtbttt een nationaal dagblad is
waarschijnlijk inhoudelijk anders dan de advertentionele verwachting
m~b~t~ een regionaal dagblad~ Die verschillende verwachtingen zijn gebaseerd
op de koopgewoonten voor verschillende productent Ook Kotler onder~
scheidt de producten op de kopersmarkt o~at naar de verschillen in koop~
gewoonten in Iconvenience goods~ shopping goods en speciality goods ~
Hij onderscheidt deze goederen als volgt~
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~ A second goods classification~ this one based not on the producYs characteristics but
on the consumerls shopping habits~ distinguishes three types of goods~
convenience goods~ Those consumer s goods which the customer usually purchases
frequently~ immediately~ and with the minimum of effort in comparison and buying
lexamplesi tobacco products~ soaps~ newspapersl~
shopping goods~ Those consumerls goods which the customer~ in the process of
selection and purchase~ characteristically compares on such bases as suitability~
quality~ price and style lexamplesi furniture~ dress goods~ used automobiles and major
appl iancesl t
speciality goods~ Those consumerls goods with unique characteristics andlor
identification for which a significant group of buyers are habitually willing to make a
special purchasing effort lexamples~ specific brands and types of fancy goods~ hi~fi
components~ photographic equipment and menls suitsll~z

Hoewel ons hierover geen verricht onderzoek bekend is~ komt ons de hypot
these juist voor dat de advertentionele verwachting van de lezer van het
regionale dagblad primair betrekking zal hebben op de convenience goods
en voor een deel op de shopping goods~ Op de convenience goods in het
bijzonder omdat de lezer van een regionaal dagblad geïnformeerd zal willen
zijn over het aanbod van de convenience goods in of nabij zijn eigen
woonplaats~ terwijl hij waarschijnlijk geen of nauwelijks belangstelling zal
hebben voor het aanbod van convenience goods in andere steden ver van zijn
woonplaats verwijderd~ Maar zijn verwachting zal ook gericht zijn op een
deel van de shopping goods~ omdat hij daarover informatie nodig heeft voor
prijst en productvergelijking~ welke vergelijking bij shopping goods een
grote rol speelt~
Ten opzichte van het nationale dagblad zal de lezer vooral een advertentio~
nele verwachting hebben voor de shopping goods en voor de speciality
goods~ Dit betekent natuurlijk niet~ dat speciality goods niet in een regio~
naai dagblad geadverteerd zullen worden en convenience goods niet in een
nationaal dagbladt Op de eerste plaats hebben we het hier over de
advertentionele verwachting van de dagbladlezer en dat is iets anders dan de
prospect~verwachting van de adverteerder die bijvt handelt in speciality
goods en die op grond van zijn prospecttverwachting mtb~t~ de lezerskring
van een regionaal dagblad kan besluiten in die regionale krant te gaan
adverteren~ En op de tweede plaats mag m~b~t~ het nationale dagblad niet
vergeten worden~ dat het nationale dagblad in grote delen van de randstad
ook als regionaal dagblad beschouwd mag worden~ waardoor ook in de
nationale krant zeker wel advertenties voor convenience goods zullen wor~
den aangetroffen~ maar dan waarschijnlijk alleen afkomstig van adverteer~
ders voor wie die nationale krant een bepaalde regionale functie venrultt
De signatuur van het dagblad speelt waarschijnlijk niet alleen een rol
voorzover die signatuur betrekking heeft op het nationale of regionale
karakter van de krantt De informatieverwachting van de lezer zal voor
informatie over bepaalde goederen en diensten ook bepaald worden door
de religieuze~ ethische en culturele signatuur van het dagblad~ Jarenlang
hebben regionale confessioneel georiënteerde kranten advertenties
geweigerd over voorbehoedsmiddelen of voor pornografische literatuur of
filmst Deze weigering van de dagbladuitgever werd waarschijnlijk meestal
meer ingegeven door zijn vrees dat dergelijke advertenties in strijd zouden
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zijn met de advertentionele verwachting van de lezer dan door des
uitgevers eigen morele of religieuze opvattingen~ Het soepeler beleid dat de
laatste jaren door deze dagbladen terzake wordt gevoerd~ wordt veelal dan
ook niet alleen veroorzaakt door een wijziging in het denken van de
uitgever~ maar ook doordat hij op grond van de maatschappelijke en
religieuze ontwikkelingen van de laatste jaren aanneemt dat er een grotere
tolerantie bij zijn lezers is gegroeid m~b~tt de voor hen aanvaardbare inhoud
van de advertentionele boodschappen in het dagblad~ Hoewel er naar de
advertentionele informatiebehoefte van de dagbladlezer en over zijn
verwachtingen m~b~tt zijn dagblad geen afzonderlijk onderzoek bekend is~
zijn er toch enkele cijfermatige indicaties die op het bestaan van deze
behoefte wijzen~ terwijl bovendien in een onderzoek naar de motivatie van
bedankers van het Limburgs Dagblad iets over deze materie is gezegd~
Volgens het jaarverslag van de NtDtPt over IWS verschenen er in de eind
l WS in Nederland bestaande S~ fiS J~ OOO huishoudingen~ exclusief de
alleenstaanden~ atf ~I S ~Wll dagbladen~ Op grond van deze cijfers mag men
concluderen~ dat het dagblad zelf een primaire behoefte is geworden~ De
vraag is gewettigd of het dagblad alleen door de redactionele functie van het
dagblad tot een primaire levensbehoefte is geworden~ Het vermoeden dat
deze vraag ontkennend moet worden beantwoord~ wordt bevestigd door de
hoge cijfers die in het kwalitatief media~researchobject van het Cebuco~ het
IGeen Dag onderzoek uit IJfifi werden gescoord voor het lezen van de
advertentiepaginals in de Nederlandse dagbladen~ zl De combinatie van het
dekkingspercentage van ~ OO voor de Nederlandse dagbladen in de huist
houdens~ inclusief de alleenstaanden~ en de hoge leesfrequentie en de hoge
leesintensiteit van de advertentiepaginá s in die dagbladen tonen de
aanwezigheid van de advertentionele informatiebehoefte bij de lezer van het
dagblad onweerlegbaar aan~
I n een door de Stichting voor Research en Marketing te Heerlen ingesteld
onderzoek in oktober IW l constateert de rapporteur dan ook op grond van
zijn onderzoek naar de motivatie van nieuwkomers en bedankers van het
Limburgs Dagblad~ IDit is dan een bewijs van het feit~ dat het advertentio~
nele gedeelte van de krant zowel naar inhoud als naar kwantiteit een
wezenlijk onderdeel vormt van een krant lniet alleen voor wat betreft de
inkomstenj en een pluspunt vormt in die gebieden waar een hoge dekking
bestaat met een daarmee gepaard gaand advertentie~volumel~ Het
omgekeerde is in de praktijk al vaker bewezen~ Een slechte advertentie~
bezetting is voor de abonnementenverkoop een negatief punt~ dat door een
zeer goede redactionele kwaliteit van het product slechts zeer gedeeltelijk
wordt gecompenseerd~

Ad d~
De advertentionele informatiebehoefte heeft voornamelijk betrekking op
familieberichten ~ personeelsadvertenties ~ primaire levensbehoeften ~
huishoudelijke benodigdheden en particuliere behoeftent
Het is natuurlijk niet juist de verwachting van de dagbladlezer met betrekking
tot de advertentionele informatie inhoudelijk aan te tonen aan de hand van
de reclamebestedingen per branche in de dagbladen ~ Uit deze bestedingen
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blijkt echter wel duidelijk~ dat de producten en diensten die betrekking
hebben op de vervulling van de primaire en overige levensbehoeften en op
huishoudelijke benodigdheden grotendeels via dagbladadvertenties worden
aangeprezen~ zZ Dat dit zo is~ vindt primair zijn verklaring in het feit~ dat
het dagblad het voor deze artikelen zo noodzakelijk zeer hoog bereik heeftt
Uit het feit echter~ dat deze advertenties zo langdurig en met zo hoge
frequentie in de dagbladen herhaald worden~ en gezien het feit dat zeker de
grote adverteerders het effect van de hiervoor bestemde uitgaven met
nauwkeurigheid in het oog houden~ mag men opmaken~ dat de advertenties
het beoogde effect ook inderdaad sorteren~ dat zij dus daadwerkelijk door
de dagbladlezer gezien en gelezen wordent Wanneer dit verschijnsel zo
langdurig van aard is en zich zo frequent herhaalt~ is de conclusie voor de
hand liggend~ dat die advertenties op grond van een bij de lezer bestaande
informatiebehoefte over deze artikelen door de dagbladlezer ook inderdaad
in zijn dagblad mogen worden verwacht en dat het dagblad dat deze informatie
niet verschaft naar het gevoelen van de dagbladlezer wezenlijk in zijn
informatieve taak tekort schiet~ De geweldige reactie in kringen van dagblad~
uitgevers op het besluit van een groot levensmiddelenconcern Zs in I g~O om
voortaan met zijn advertenties uit de dagbladen te gaan en deze over te
brengen naar de huis~aan~huisbladen~ is dan ook niet alleen verklaarbaar
vanuit de financiële teruggang in de advertentietomzet van de dagbladen~
maar ook omdat men van dit besluit moeilijkheden verwachtte in de
abonnementensector~ doordat door het wegvallen van dat stuk advertentio~
nele lezersinformatie het dagblad op een wezenlijk punt niet meer zou
beantwoorden aan de advertentionele informatieverwachting van de
dagbladlezert
Een juister en meer fundamenteel inzicht in deze advertentionele informatiet
behoefte van de dagbladlezer en van zijn verwachtingen terzake ten
opzichte van zijn dagblad zal pas worden verstrekt wanneer daarnaar meer
onderzoek is verricht~ In feite gaat het ook hier over een vorm van gebruiks~
functie~onderzoek bij de verschillende media~ naar analogie van het
gebruiksfunctie~onderzoek zoals wij dat voor de redactionele sector hebben
beschreven en bepleit~
De hypothese dat de verwachting omtrent de advertentionele informatie
in de dagbladen primair betrekking heeft op informatie over familie~
berichten~ personeelsadvertenties~ producten en diensten die voorzien in
primaire levensbehoeften~ over huishoudelijke benodigdheden en andere
particuliere behoeften~ baseren wij dan ook niet op de resultaten van daar~
toe expliciet verricht onderzoek~ maar op persoonlijke observatie en
ervaring~ Het hierboven reeds genoemde onderzoek van de Stichting voor
Research en Marketing toonde wel aan dat in gebieden met een hoge
dekking de goede advertentiebezetting zowel naar inhoud als kwantiteit een
belangrijk koopmotief was van de abonnee om zich op die krant te
abonneren of indien de advertentiebezetting niet bevredigend is om die
krant op te zeggen~ Za Het merkwaardige is~ dat in een regio met een relatief
laag dekkingspercentage~ het aantal klachten over de kwantiteit van het
aantal advertentiepaginá s zeer gering was~ maar dat een zeer hoog percentage
van de abonnees de krant had opgezegd~ omdat zij klachten hadden over de
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inhoud van de advertenties~ terwijl zij daarentegen een hoge waardering gat
ven voor de redactionele verzorging van die krantt De klachten m~b~tt de
inhoud van de advertenties hadden betrekking op de vestigingsplaats van de
adverteerders~ Men vond dus wel genoeg advertenties in de krant~ maar de
zaken van de adverteerders lagen te ver van de woonplaats van de adverteert
der verwijderdt Conform de indeling van Kotler in convenience~ shopping
en speciality goods konden deze klachten ~ die in feite leidden tot het opt
zeggen van het abonnement ~ dus geen betrekking hebben op de speciality
goods~ waarvoor men immers een aanzienlijke purchasing~effort over
heeft~ maar moesten zij betrekking hebben op convenience goods en voor
een deel op shopping goods waarvoor de purchasing~effort aanzienlijk
geringer is en waarvoor men met name voor de aankoop niet bereid is een
reis naar een andere stad te ondernement In het kader van het verrichte
onderzoek kon op deze zaken helaas niet verder worden ingegaan~ zodat
exacte cijfers hierover ontbreken~
Uit de individuele rapporten echter over bezoeken aan bedankers en uit de
verslagen van de verkoopleider in dat betreffende rayon~ bleek duidelijk dat
de bedankende abonnees hun opzeggingsbeslissing primair namen op grond
van het ontbreken van familieberichten ~persoonsmutaties~ en op grond van
de afwezigheid van koopjesaanbiedingen van de groot~warenhuizen en
middenstanders en uit het ontbreken van voldoende zogenaamde gerubrit
ceerde annonces uit de betrokken regio~ Welnu~ het zijn juist die categorieën
advertenties waarin de lezer wordt geïnformeerd over persoonsmutaties~
producten en diensten die voorzien in de primaire levensbehoeften en die
andere huishoudelijke benodigdheden aanbieden~ Door de afwezigheid van
deze door hen waarschijnlijk wel verwachte informatie~ waren zij in het
dagblad teleurgesteldt Het dagblad vervulde voor hen duidelijk niet de
functie op de wijze die overeenkwam met hun verwachtingspatroon~ hetgeen
voor die abonnees reden werd hun abonnement op te zeggen~
Een laag dekkingspercentage in een regio zal de productmanager~advertenties
van een dagblad aanleiding geven om zijn collega in de abonnementensector
aan te sporen in die regio meer abonnementen te halen~ omdat het zonder
een behoorlijke dekking zeer moeilijk is een behoorlijke advertentie~omzet te
behalen~ Uit het bovenstaande blijkt echter~ dat de productmanagert
abonnementen op deze aansporing zal repliceren met het verzoek eerst eens
te zorgen voor een voldoende advertentionele bezetting met name op het
gebied van de familieberichten~ de primaire levensbehoeften en andere huis~
houdelijke benodigdheden~ omdat zonder die advertentionele informatie het
in de abonnementenverkoop te verkopen product door gebrek aan de juiste
advertentionele informatie onvolledig is en dus slechts zeer moeilijk
verkoopbaart
Het eerder beschreven Icirculation~lag~syndromel Is is hier levensgroot
aanwezig en kan alleen op basis van zeer speciale marketingtmaatregelen in
beide sectoren op de lange termijn overwonnen wordent

Ad d~
Deze betaalde informatie is afkomstig van het bedrijfsleven ~ van particulie~
ren of van overheidsinstanties ~ Dit is een zeer wezenlijk kenmerk van de
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advertentionele informatiet De informatie over de primaire levensbehoeften
en huishoudelijke benodigdheden is in hoofdzaak afkomstig van het bedrijfs~
leven~ maar ook particulieren maken in aanzienlijke mate van het dagblad
gebruik om door middel van de ztg~nt gerubriceerde annonces informatie te
verstrekken over de aankoop of verkoop van dergelijke artikelen~ De
familieberichten zijn omgekeerd in hoofdzaak afkomstig van particulieren en
slechts voor een gering deel van het bedrijfsleven jbijvt overlijdensadvertenties
die betrekking hebben op het overlijden van een medewerker in de onder~
neming etd~j~
Het wezenlijke hieraan is~ dat de informatie niet afkomstig is van de redactie
van het dagblad en zelfs niet door tekst enlof laytout de indruk mag wekken
van de redactie afkomstig te zijnt Zb Dat wil niet zeggen~ dat ook de redactie
over deze onderwerpen geen informatie kan verschaffent In feite gebeurt dat
zelfs veelvuldig~ In society~rubrieken worden vaak familieberichten uitvoerig
gepubliceerd~ terwijl vaak van redactie~wege interessante advertentionele
familieberichten uit andere bladen~ die in het eigen dagblad niet zijn
opgenomen als advertentie~ in verkorte vorm redactioneel worden gepubW
ceerdt Bovendien worden op de paginals van het financieel nieuws vele
berichten uit het bedrijfsleven besproken~ die ook advertentioneel
de kolommen van het dagblad halent Ook komt het vanzelfsprekend vaak
voor dat de onderwerpen die in overheidsadvertenties behandeld
worden~ ook van redactionele zijde aandacht krijgent Tenslotte moet in dit
verband gewezen worden op de redactionele berichten en commentaren die
betrekking hebben op publicaties van consumentenorganisaties en die om
hun algemene strekking en waarschuwende strekking door de redacties vaak
als redactioneel nieuws worden gepubliceerdt

Dankzij de terzake in Nederland geldende voorschriften en gebruiken
worden de redactionele en advertentionele informaties echter zodanig
duidelijk verschillend in tekst en laytout gepubliceerd~ dat het voor de
dagbladlezer zonder meer duidelijk is of hij te doen heeft met een stuk
redactionele of advertentionele informatiet Een belangrijk kenmerk van de
dagbladadvertentie op de abonnementenmarkt is tenslotte~ dat het een door
de adverteerder betaalde vorm van informatie ist De lezer van het dagblad
weet en realiseert zich zeer goed~ dat de inhoud van de advertentie niet voor
verantwoordelijkheid is van de dagbladuitgever~ doch dat het dagblad in
deze hoofdzakelijk een transportfunctie vervult voor de adverteerder~ die
daarvoor aan het dagblad een bepaald tarief moet betalent Hoe hoog dat
tarief is zal de lezer overigens nauwelijks interesseren~ maar wel is voor hem
van belang te weten dat hij te maken heeft met informatie waarvoor
inhoudelijk primair de adverteerder verantwoordelijk ist

fitll ~S~ Definitie
Nu wij hierboven het dagblad ook als advertentioneel product op de
abonnementenmarkt hebben behandeld~ zijn wij aan het slot van deze para~
graaf in staat een volledige definitie te geven van het generieke product
dagbladi
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fi ~M~ Productclassificatie
In het bovenstaande hebben wij getracht een uitvoerige definitie te geven
van het dagblad als product in de abonnementenverkoop van het dagbladt
bedrijf~ in de zin van wat Kotler noemt Ihet generieke productlt Kotler
geeft drie soorten van productclassificatietZ~ De eerste is gebaseerd op de
duurzaamheid en tastbaarheid van het product~ Hij onderscheidt dan tast~
bare en niet~tastbare goederen~ waarbij hij de tastbare onderverdeelt in duurt
zame goederen~ dtwtzt goederen die een langere levensduur hebben en niet na
een of enkele keren gebruik al verbruikt zijn~ en goederen met een korte le~
vensduur~ die soms zelfs maar een keer gebruikt kunnen worden en daarmee
verbruikt zijn~ Voorbeelden van duurzame goederen zijn bijv~ ijskasten en
kledingt Voorbeelden van niettduurzame goederen zijn voedsel en zeep~ De
niet~tastbare goederen zijn in de opvatting van Kotler diensten~
Daarna bezigt Kotler een tweede classificatie~ gebaseerd op de koopget
woonte van de koper~ Het betreft hier de indeling in de convenience goods~
shopping goods en speciality goods waarover wij hierboven reeds sprakent
Tenslotte vermeldt Kotler een productclassificatie~ afkomstig van de auteur
Aspinwall~ die gebaseerd is op vijf productkarakteristieken~ Deze vijf karakt
teristieken zijw

t t IReplacement ram the rate at which a good is purchased and consumed by users
in order to provide the satisfaction a consumer expects from the product~
Z Gross margin~ the difference between the paid~irncost and the final realised sales
pricet
I Adjustment~ the amount of services applied to goods in order to meet the exact
needs of the consumert
a~ Time of consumptiom the measured time of comsumption during which the good
gives up the utility desiredt
b~ Searching timet the measure of average time and distance from the retail storel~

Op basis van combinaties van deze vijf productkarakteristieken worden de
producten ingedeeld in rode~ oranje en gele goederen~ waarbij rode goederen
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een hoge vervangingsfrequentie hebben tegenover lage bruto marges~ weinig
toegevoegde diensten en een korte consumptiet en zoektijdt Oranje goederen
hebben een gemiddelde score voor alle vijf de productkarakteristieken en de
gele goederen hebben een lage vervangingsfrequentie en een hoge score voor
de overige productkarakteristieken~ Wanneer we het dagblad willen inpast
sen in bovenstaande classificaties is het dagblad een niet~duurzaam gebruiks~
artikel~ een convenience good en lof een rood product~ Vanuit deze geclassi~
ficeerde indeling kunnen we het dagblad dus omschrijven als een niettduur~
zaam gebruiksartikel~ dat frequent en onmiddellijk wordt gekocht~ met een
minimale koopinspanningt Het heeft een hoge vervangingsfrequentie~ een
geringe bruto marge~ weinig toegevoegde diensten~ een korte consumptie~
tijd en een korte zoektijdt
Ons probleem met deze classificatie is~ dat zij opgaat voor de eenheidtproduct
dagblad~ zoals dat in bijvt de stationskiosk in losse verkoop wordt verkochtt
De overgrote meerderheid van de koopbeslissingen heeft echter betrekking
op het afsluiten van een abonnement voor een langere periode op een dagt
bladt Voor die koopbeslissing gaat bovenstaande classificatie niet opt Mis~
schien nog wel voor een vergelijking met het niettduurzame gebruiksartikel~
ofschoon men zich kan afvragen of een dagbladabonnement niet duurzaam
is of misschien zelfs vanwege de bezorging en de verstrekte informatie als
een dienst moet worden geclassificeerdt Zeker is een abonnement op een
dagblad geen Iconvenience goodl maar eerder een Ishopping goodlt Ten~
slotte zal het dagbladabonnement~ afgezien van de bruto marge~ eerder een
oranje dan een rood artikel zijnt
Het probleem van InietAuurzaam gebruiksartikell of Idienstl speelt ook mee
wanneer we aandacht besteden aan de verschillende mogelijke productdefit
nitiest In de voorafgaande paragraaf gaven wij een uitvoerige definitie betref~
fende het generieke product dagblad beschrijvende Ithe essential benefit that
the buyers expect to get from the productl~ZS Naast de definitie van het Iget
nerieke product bestaat de definitie van het tastbare producti Ithe physical
entity or service that is offered to the buyerl~Zg Het tastbare product is vrij
eenvoudig en geeft eigenlijk maar weinig inzicht in het product als zodanigt
Het tastbare product is namelijk een aantal bedrukte en gevouwen paginals
krantenpapier~ Tenslotte is er dan nog de definitie van het Iuitgebreide pro~
ductl~ dat betrekking heeft op hetgeen de uitgevers Iadd to their factory outt
put in the form of packaging~ services~ advertising~ customer advice~ financ~
ing~ delivery arrangements~ warehousing~ and other things that people
valuelt~
Deze productdefinities zijn van zo groot belang~ omdat een analyse van de
verschillende definities ons wijst op een aantal belangrijke onderscheidingen~
die voor de verkoopstrategie~ zoals later zal blijken~ van belang zijnt Zo
zagen wij in de generieke productbeschrijving~ dat het Itastbare productl~
namelijk het bedrukte krantenpapier~ inderdaad een generiek belangrijk
aspect van het product is~ omdat de via het dagblad verstrekte informatie
door het tangibel karakter van het product een duurzaamheidsaspect heeft
gekregen dat de auditieve en de audiovisuele informatie missen~ De infort
matie via het dagblad beklijft~ men kan de krant een dag laten liggen of in
het weekeinde een bepaald artikel nog eens rustig doorlezen~ Bij de informat
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tie via radio en televisie is dat niet mogelijk~ omdat die informatie niet
beklijft~ wanneer de uitzending is afgelopen~ is de informatie niet meer tast~
baar aanwezig~ Radiot en televisie~informatie zijn vluchtig als de ether zelf
die als medium dienst doett Afgezien echter van het blijvend karakter van de
informatie dankzij de tangibele vorm waarin zij wordt verstrekt~ is het duit
del ijk dat het dagblad als specifiek product zijn waarde in hoofdzaak ont~
leent aan de geestelijke inhoud van het product~ de redactionele en adverten~
tionele boodschappen die het bevat~ en niet aan het tangibel karakter~ alt
thans niet primairt De definitie voor het luitgebreide productl is voor het
dagblad ook niet zo eenvoudig~ Voorzover de uitgever zijn dagblad per abon~
nement rechtstreeks verkoopt aan de consument voegt hij eigenlijk maar één
belangrijke dienst toe aan zijn product~ namelijk de bezorgingt De andere
mogelijke~ door Kotler genoemde toevoegingen ontbreken in dat geval~ de
krant is niet verpakt~ er is geen gebruiksaanwijzing bij ~ zij wordt vooruit
betaald~ dus geen financieringsfaciliteiten~ ook opslagfaciliteiten zijn over~
bodigt Anders echter staat het met het product in de losse verkoopt De
enige aan de abonnee verstrekte dienst~ die van de bezorging op het huisadres
ontbreekt daar~ Wel echter wordt de krant bij de losse verkoop geleverd en
bezorgd aan het verkooppunt~ Maar bij de losse verkoop is van vooruitbeta~
ling geen sprake~ daar gelden duidelijke financieringsregelingen~ directe opslag~
faciliteiten worden daar weliswaar niet verstrekt~ maar steeds meer doet een
vorm van door de uitgever verstrekte displaytmaterialen zijn intrede in de
promotion van de losse verkoop~ In de losse verkoop heeft het dagblad
zoals reeds werd opgemerkt veel meer het karakter van een ~roodl en Icorn
veniencel product~ terwijl in de abonnementensector eerder over een Ishop~
pingl product met Ioranjel eigenschappen gesproken moet worden~ terwijl
het dagblad als product op de abonnementenmarkt minder het karakter heeft
van een niet~duurzaam gebruiksartikel~ en er zelfs ~ ondanks de tastbaarheid
van het product ~ duidelijke dienstverlenende elementen aanwezig zijn~
Hieruit blijkt dus~ dat het dagblad per definitie van aard verschillend is wan~
neer het in de losse verkoop wordt verkocht of wanneer het per abonnement
wordt aangeboden~ Wij zullen dan ook zien~ dat de verkoopstrategie bij de
abonnementenverkoop aanmerkelijk verschilt van de verkoopstrategie bij
de verkoop van losse nummers~ ji

fi ~ ZZ Het formaat
Op een kenmerk van het product~ dat geheel los staat van de eerder gegeven
productdefinities moeten we nader ingaan~ en wel op het formaat~ We ken~
nen in Nederland drie gangbare dagbladformaten~ te wetew
lt het zgnt nationale formaat
Zt het zgnt Rheinische formaat
~t het tabloidJormaat
Het nationale formaat waarin de meeste nationale dagbladen worden uitget
geven heeft afmetingen van gemiddeld GO x ab cmt
Het Rheinische formaat is iets kleiner en is ongeveer gelijk aan de afinetin~
gen van de grotere Duitse dagbladen~ Het tabloidJormaat is het kleinste in
Nederland bekende formaat en heeft de afmetingen van de helft van ofwel
het nationale of Rheinische formaatt
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Wij wezen er reeds op dat na de post lonen en salarissen de papierkosten de
belangrijkste onkostenpost vormen voor de dagbladent Een pagina op natio~
naai formaat bevat ongeveer R M kolom meer redactionele tekst en ongeveer
l kolom meer advertentionele tekst ladvertentionele kolommen zijn smal~
Ier dan de redactionele~ dan een pagina op Rheinisch formaat ~ zodat bij
nationaal formaat het papiergebruik in kilols meestal groter is dan bij Rheit
nisch formaatt Omdat bij tabloid~formaat het dubbele aantal paginals geget
ven moet worden dan bij het hele formaat en het bovendien meer witt
spatie per pagina heeft in verhouding tot het bedrukte oppervlak ~ vereist het
tabloidtformaat voor de verwerking van dezelfde hoeveelheid tekst meer
papier dan het hele formaatt In principe geldt dit bij het Rheinische formaat
ook ten opzichte van het nationaal formaat ~ maar in feite zal de dagblad~
uitgever bij het Rheinische formaat toch niet meer redactiepaginals vert
strekken dan bij het nationaal formaat ~ zodat hij in feite genoegen moet
nemen met een geringere omvang van de verstrekte informatie ~ Overigens
wordt het tabloid~formaat in Nederland niet gebruikt voor normale dagbladt
productie ~ echter wel voor het verstrekken van speciale bijlagen bij het nort
male dagblad ~ Zo werd bijv ~ bij het dagblad IDe Tijdl vaak op maandag het
sportnieuws bij de gewone krant gevoegd in de vorm van een extra bijlage op
tabloidtformaatt Het is een vorm van productdifferentiatie die soms aarn
trekkelijke toepassingsmogelijkheden biedtt De belangrijkste reden om van
Rheinisch naar nationaal formaat over te gaan ~ het omgekeerde komt

l praktisch niet voor ~ ligt echter in het aantal advertentie~kolommillimeters
tidat bij nationaal formaat zt I O~ó per pagina hoger ligt dan bij het Rheinische
formaat ~ De iets hogere papierkosten op redactioneel gebied wegen aldus op
tegen de hogere opbrengstmogelijkheid per advertentiepaginat Daarnaast
biedt het nationaal formaat de redactie mogelijkheden voor een royalere en
meer overzichtelijke lay~out~ terwijl tenslo tte ook prestigeredenen een duide~
lijke rol spelen ~ Door de toenemende concurrentie tussen de nationale en
regionale dagbladen zijn steeds meer regionale dagbladen overgeschakeld op
het nationale formaatt Deze overschakeling is echter een ingrijpende beslist
sing ~ die alleen kan geschieden bij aanschaf van een nieuwe rotatiepers ~
omdat het formaat van de krant wordt bepaald door de maten van de rota~
tieperst Daarnaast is een dergelijke omschakeling een kostbare en ingrijpende
aangelegenheid ~ omdat op de zetterij en stype de hulpapparaten eveneens
aan de nieuwe maten moeten zijn aangepast en omdat de hele advertentie~
exploitatie omgeschakeld moet worden naar de nieuwe advertentietkolomt
millimeterbreedte ~ hetgeen tevens tot een aanpassing van de regelprijzen
voor de advertenties zal moeten leiden ~

fitZ ~S t De productpositie
Een interessant kenmerk is de productpositie van het dagblad ten opzichte
van de andere dagbladen of ten opzichte van de andere massatmedia~ Kotler
zegt hierover het volgende~

IAfter the most important product attributes are identified~ they can be combined to
form a product space in which the positions of the various product entries in the
market can be exhibited and comparedl~Jï
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Bij de productverwachting hebben we als kenmerken van de dagbladsigna~
tuur een onderscheid gemaakt tussen regionale en nationale dagbladen en
daarbij opgemerkt dat vele nationale dagbladen gedeeltelijk ook als regionaal
dagblad beschouwd kunnen worden~ zoals sommige regionale dagbladen in
bepaalde opzichten ook een nationale functie kunnen vervulfent Een ander
productkenmerk dat we noemden was de signatuur van een dagblad~ Aan de
hand van de verspreidingscijfers van de dagbladen en aan de hand van
media~research zou de volgende positieschaal jzie figuur l l j van enkele
Nederlandse dagbladen ontworpen kunnen worden~ lwaarbij zij opgemerkt
dat dit voorbeeld is ontworpen op basis van subjectieve indrukkenjt

behoudend
Telegraaf

t NRCIHandelsblad
t

Nieuws v~dt Dag Nieuwsblad v~h~ Noorden
Algemeen Dagblad o t

t Haagse Courant
t
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nationaal t regionaal

t t
t

Gelderlander Limburgs Dagblad
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t VolkskrantWaarh ide Vrije Volk
progressief

Fig~ l f ~ Produktpositieschema voor het dagbladt

Wanneer het eerder besproken mediatgebruiksfunctie~onderzoek zou zijn vol~
tooid zou op basis van de verstrekte gegevens een belangwekkende positiet
schaal ontworpen kunnen worden tussen de concurrerende media met als
polen bijvt ontspannendtinformatief en behoudendtprogressief~ In de praktijk
kan de positieschaal twee functies vervullent Op de eerste plaats kan zij
inzicht verschaffen in de positie~ die het product naar het oordeel van de
consument feitelijk ten opzichte van concurrerende producten inneemtt Op
de tweede plaats kan de positieschaal ook gebruikt worden om in het kader
van een test aan een aantal consumenten te vragen de positie van het door
hun bij voorkeur gewenste product in functie van een aantal te stellen polen
op de schaal als ideaal aan te geven~ Uit het feitelijke consumentenonderzoek
kan daarnaast de positie worden aangegeven zoals de consumenten het
product feitelijk positionerent Een vergelijking van beide posities kan voor
de ondernemer van groot belang zijn bij de verdere ontwikkeling van zijn
productbeleid~
Het spreekt vanzelf dat de productpositieschaal pas zin heeft wanneer zij
wordt ontworpen op basis van marktonderzoek ctq~ in het dagbladbedrijf op
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basis van media~research en niet op basis van de persoonlijke voorkeuren van

de producent~ In het laatste geval is de schaal wellicht een amusant gezel~
schapsspel~ in het eerste geval geeft de schaal een inzicht in de positie van het

eigen product in functie van een aantal relevante waarde~oordelen van de
consument over het product ten opzichte van de producten van een aantal
concurrentent

fitZA~ De levenscyclus van het dagblad
Een belangrijk kenmerk van een product is de fase van zijn levenscyclus
waarin het product zich bevindtt Kotler omschrijft de levenscyclus van een
product lPtLtCtl als volgtt

IA productls position~ and even its concept~ can be expected to change over time~ This

leads to an extremely important concept~ that of a product life cycle~ The product life

cycle is an attempt to recognize distinct stages in the sales history of the product~
Corresponding to these sales stages are distinct opportunities and problems with
respect to marketing strategy and profit potential~ By identifying the stage that a pro~

~~duct is in or is headed toward~ presumably better marketing plans can be formulatedl~

In praktisch de gehele literatuur worden vier stadia van de levenscyclus van
een product aangegeven~ zij het dat de benamingen soms in accent verschil~
len~ Kuijpers en Kotler benoemen deze stadia als volgtt

Kuijpers~ Kotler~

marktontwikkeling introduction

marktgroei growth

marktverzadiging maturity
marktinkrimpingjt declinejs

Het verschil in benaming is interessant~ omdat Kuijpers de stadia in de
levenscyclus van het product interpreteert als stadia in de reactie van de

markt op het product~ terwijl Kotler de vier fasen duidelijk beschouwt als

verschillende fasen in de verkoophistorie van het product~ en de fase waarin

het product zich bevindt~ kwalificeert als een op dat moment in de tijd
aanwezig kenmerk van het product~
Wij hebben een praktische voorkeur voor de opvatting van Kotler~ omdat hij

de verschillende fasen in de levenscyclus van het product afzet tegen de
omvang van de verkopen jsales~volumej~ terwijl Kuijpers de verschillende
stadia afzet tegen de ontwikkelingen in de marktt Onze voorkeur berust op

het feit dat het sales~volume in het onderhavige geval gemakkelijk kwantifit

ceerbaar is~ hetgeen bij marktontwikkelingen minder het geval ist Theore~
tisch is wellicht meer voor de benadering van Kuijpers te zeggen~ omdat
Kotler meer van het product uit gaat en Kuijpers meer de markt in zijn
overwegingen betrekt~ hetgeen meer in overeenstemming is met de
marketingtgedachte als zodanig~
Opgemerkt moet daarbij worden~ dat de omvang van de verkopen lsales~
volumel hierbij dient te worden gezien als het sales~volume per capim

ISales have to be put on a per~capita basis because the PLC model attempts to describe

productgrowth patterns in relation to the total size of the relevant marketl~~b
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De jaarverslagen van de NtD ~ Pt plegen de oplagen van de Nederlandse dag~
bladen af te zetten tegen de ontwikkelingen in de groei van het aantal huis~
houdenst Zij verzuimen echter de oplagen af te zetten ook tegen het ver~
bruik van dagbladen per huishouden ~ Daardoor scheppen de jaarverslagen
van de N ~ D ~ P ~ de indruk dat de dagbladen zich duidelijk in de groeifase
bevindent Wanneer echter de oplagen tevens worden afgezet tegen het
verbruik per huishouden ~ ontstaat een ander beeld ~ zoals uit tabel Zl
blijktt De oplagecijfers ~ het aantal huishoudens ~ exclusief alleenstaanden ~ en
de indices zijn overgenomen uit het NtD ~ P ~ jaarverslag over lJ~l en lJ~s~
Wij hebben een berekening per IOOO huishoudens met de daarbij behorende
indices daaraan toegevoegd ~

Tabel Zl Oplage dagbladen per IOOO huishoudens

jaar betaalde
oplage

index aantal huist
houdens
x IOOO

index oplage per
IOOO huis
houdens

index

t JfiZ ~~bQ ZZQ l OO IJab l OO l ~ l sJ l OO
lgfiO S~ aOO ~HOg lOl ~a Z ~ ggO lOl ~S l ~M Jg ~ H
lJfia SA fifi ~fibO lO S~a O ~ ObO lO S~ fi l ~M Jg ~ H
lgfib I bfib ~SJg lOfi~ S O ~ ll~ IOb ~H l ~ laa IOO ~a
lJfifi OfibG ~~~ lOJ S~ lH~ IOH ~ Z l la ~l IOO~ i
lgfi~ O~HOI ~HSO ll II~S O~ ZQZ llO ~ l l l ~ Z IOZ ~g
l JfiH O ~HJfi ~bHg l l U~ S~SW l l Z ~s l ~ l yJ I l O~ ~ S
lJfig S~ JHfi ~S la IIH ~ H IIII ~ lla ~ ~ I I HO IOO ~ fi
IJyO a ~lb j~ Zag IZ S~ H O~aaS M l We IOfi ~ J
l W l a ~ l W~ Zfi~ lZ~ ~S S~ Sly IIJ ~ Z l ~ lMi IOO ~ fi
IJ ~I Z a ~W g ~ ~fiZ lZl ~ a S~ SHI lZl ~ fi l ~ l s J lOO
lg~s l~ll IZa ~ S S~ fibO lZa l ~ la S l IOO ~S

Deze vergelijking leert ons~ dat terwijl sedert IgSS het aantal huishoudens
en de oplagecijfers der dagbladen met l ~Í resp~ W~~r zijn toegenomen~ de
oplage per lOOO huishoudens sedertdien met ~Z n is gedaaldt En terwijl in
de afgelopen lZ jaar de betaalde oplage steeg met Zafi~r en de bevolking met
Z ~II steeg de oplage per IOOO huishoudens slechts met O ~I~Y~~ Als een van de
kenmerken van een product in de rijpheidsfase zegt Kotler~

ISales eventually settle at the purchase rate of those buyers who find the product
satisfactoryt Absolute sales may trail closely the rate of population and income
grOWtfl t

J
I

Aangezien het dagblad duidelijk een primaire levensbehoefte is~ heeft het
weinig zin het sales~volume af te zetten tegen de inkomensgroeit De absolute
verkoopcijfers volgen duidelijk de cijfers van de groei van het aantal huishou~
denst Gezien de stilstand in de laatste twaalf jaar van het verbruik per IOOO
huishoudens~ kan geconstateerd worden dat de dagbladverkopen gesettled
zijn op het niveau van de Irepurchase ratelt De grafiek visualiseert dit zeer
duidelijk~ Het zou dus onjuist zijn te vermoeden~ dat het dagblad zich nog in
zijn groeifase bevindt~ zoals de oplagecurve zou doen vermoeden~ Het dagt
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Figt l Zt Het dagblad in de Imaturity~stagel van zijn levenscyclus~
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blad bevindt zich duidelijk in de Imaturity~stagel~
Het belang van een inzicht in de levenscyclus is daarin gelegen~ dat aan
iedere fase van het product speciale marketing~maatregelen verbonden zijn
om het product in die bepaalde marktfase zich te laten handhaven~ Voor
het dagblad is in deze duidelijk van belang de marketingtstrategie voor
producten die zich bevinden in de maturitytstage~ de Irjjpheidsfasel van het
product~ Gezien het belang hiervan geven wij de opmerkingen van Kotler tert
zake in de Nederlandse vertaling weert m

IMeestal treedt er een daling op in de verkoopstijging wanneer het punt is bereikt~ dat
de meeste potentiële kopers het product hebben geprobeerd~ Dit schept een druk in
de richting van prijsverlaging~ lagere handelsmarges en lagere winstent De zwakkere
concurrenten verlaten de industrie De verkopen blijven constant alsook het niveau van
het aantal koopherhalingen van kopers die tevreden zijn met het productt De absolute
verkoopcijfers neigen er toe gelijk op te gaan met de groei van de bevolking en de inkot
mensgroei~ Deze fase duurt veel langer dan de voorafgaande fasen~ en zij vormt bijna de
meest formidabele uitdaging aan het marketing~management~ De meeste producten zijn
in de rijpheidsfase van hun levenscyclus en daarom heeft het marketingtmanagement
het meest met de Irijpel producten te maken~ Gedurende deze periode hebben de
belangrijkste concurrenten zich goed verschanstt Hun marketing~beleid en markt~
image zijn algemeen bekend en de klantentrouw en marktaandelen zijn tamelijk stat
bielt De prijzen zijn de kosten dichter genaderd~ waardoor de winsten gedaald zijn tot
een normaal niet aanvaardbaar niveau~ De bedrijven~ vooral de kleinere~ staan tegen~
over het probleem dat zij geen uitweg meer vinden~
Gedurende deze periode bereiken de promotionele uitgaven een normale verhouding
tot de verkopen~ ze komen nu op een niveau dat in het licht van de overige productie~
kosten Irrieer verantwoordl schijnt~ De meeste concurrenten spenderen ten opzichte van
hun verkopen ongeveer hetzelfde bedrag aan promotiekosten en slechts weinigen durven
die kosten te verhogen in de verwachting dat zij slechts een tijdelijk voordeel zullen
behalen~ ten koste van het opzadelen van de hele bedrijfstak met hogere promotiet
kosten~ In plaats daarvan zoeken de concurrenten naar betere manieren om hun geget
ven promotiebudget te besteden~ Veel aandacht wordt besteed aan het onderzoek naar
een betere advertentieboodschap~ die meer de aandacht trekt en die het publiek langer
onthoudt~ in de hoop daardoor een verschuiving in het marktaandeel te bewerkstelt
ligen in het voordeel van het eigen bedrijft Een groot deel van het promotiebudget
wordt gestoken in speciale aanbiedingen voor handel en consument~ soms tot Solo van
het budget~ Speciale aanbiedingen hebben de mogelijkheid~
t ~ grote voorraden op te ruimen~ hetgeen een veel voorkomend probleem is voor goe~
deren in de rijpheidsfase~
Z ~ gebruikers van andere merken te verleiden tot het nemen van een proef met het
eigen merk~ en
~ het vergroten van de zichtbaarheid van het merk of de vergroting van de aan het
merk toegewezen schapruimte bij de handelaar~
De prijzen zijn aanmerkelijk minder vast en tamelijk uniform van concurrent tot con~
current~ behalve bij werkelijke productdifferentiatiet Lagere prijsnoteringen en van de
prijslijst afwijkende prijzen komen meer voor~ Gedurende deze periode vestigen de
meeste ondernemingen hun hoop op
l~ nieuwe toepassingen voor het product~
Zt nieuwe uitwendige productkenmerken en verfijningen van het product~
~~ vergrote marktsegmentatie~
Nylon is een voorbeeld van het succesvol zoeken naar nieuwe toepassingen om daart
door de verkopen en winsten te doen herleven gedurende de rijpingsfase van dit pro~
duct~ Nylon~ dat oorspronkelijk vooral in het leger werd toegepast ~ parachutes~
draad en touw ~ maakte een geweldige opgang toen het zijn entree maakte op de
rondbrei~markt~ vooral in damesondergoedt In latere stadia werd nylon ook gebruikt
in producten als kleding~ banden en vloerkleden~ terwijl door iedere nieuwe toepas~
sing de verkopen van nylon opnieuw opleefdent Levitt stelt~ dat er vier hoofdwegen
geleid hebben tot het groter verbruik van nylow
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l ~ De promotie van een meer frequent gebruik van het product onder de huidige
gebruiker~ Bijvoorbeeld door het bevorderen van de idee~ dat het voor vrouwen niet
meer dan gepast is bij alle gelegenheden nylon kousen te dragent
I Het ontwikkelen van een meer gevarieerd gebruik van het product onder de hui~
dige gebruikers~ Bijvoorbeeld door het introduceren van gekleurd en later van gedessit
neerd~ bedrukt ondergoed waardoor dit zich ontwikkelt van een gewoon gebruiksgoed
tot een centraal mode~artikel~
S~ Nieuwe gebruikers~ Bijvoorbeeld door teenagers en nog jongere meisjes over te
halen tot het dragen van nylon ondergoed~
a Nieuwe toepassingen Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe producten~
zoals vloerkleden~ banden etc~ waarin nylon kan worden verwerkt~
Voor andere rijpere producten~ zoals duurzame consumptie~artikelen Itelevisie~
wasmachine~ ijskastenl zijn er minder alternatieve toepassingen en daar zal de marke~
ting~manager dus uitzien naar nieuwe uitwendige productkenmerken enlof marktsegt
mentatie~ Televisiefabrikanten hebben hun markt in verschillende periodes vergroot
door de maten van de beeldbuizen te vergroten ten onlangs weer te verkleinenl~ door
het kleurprocedé te ontwikkelen en door er verschillende automatische programmat
zoekers bij te leveren~ Wasmachinefabrikanten hebben onlangs een nieuw marktseg~
ment ontdekt voor de bewoner van kleine behuizingen die een klein huistmachientje
wil gebruiken~ en zij begonnen voor dit marktsegment nieuwe ontwerpen te makenl~

Kotler stelt in dit citaat een diagnose van het rijpe product en hij geeft wegen
aan om dit rijpe product toch nog langdurig in de markt te handhaven~ Wij
hebbendit citaat zo uitvoerig gegeven~ omdat het voor wat de diagnose be~
treft~ voor de dagbladbedrijven veel herkenbaars bevat~ daling in de stijging
van de verkopen~ lagere winsten~ de zwakke bedrijven verlaten de bedrijfst
tak~ de absolute verkoopcijfers neigen er toe gelijk op te gaan met de bevol~
kings~ en inkomensgroei~ de concurrentiestrijd is gematigd~ opbrengsten en
kosten naderen elkaar beangstigend~ De opmerkingen van Kotler toegepast
op het dagbladbedrijf konden wel ontleend zijn aan de jaarverslagen van de
laatste jaren van de N ~ DtP ~ of aan de jaarredes van de voorzitter van de
N ~DtPt
Maar het bevreemdende dat ons tot nadenken stemt is~ dat de therapie van
Kotler bepaald niet in overeenstemming is met de therapie van de NtD ~ P ~ en
van vele individuele dagbladen~ Kotler wijst op prijsdalingen en op een meer
genuanceerd prijsbeleid~ waarbij de toepassing van extra~aanbiedingen een
zeer normaal marketingAnstrument vormtt De NtD ~ Pt daarentegen ver~
hoogde de abonnementsprijzen de laatste jaren met tientallen procenten per
jaar~ De NtD ~ Pt doet dit enerzijds om prijsconcurrentie te voorkomen~ en
anderzijds om een structurele verbetering te realiseren in de inkomstenver~
houdingen tussen advertentieAnkomsten en abonnementsinkomsten~ Dat
beleid is in vele opzichten verdedigbaar en wellicht ook juist~ maar voor een
product in de rijpheidsfase is het toch een opvallend beleid~ Het is niet voor
niets~ dat twee dagbladen geweigerd hebben het N~DtPt~prijzenbelejd
uit te voerent Zij zijn door de rechter op grond van de bindende regelen van
de NtD ~ Pt tot de orde geroepent
Het is een teken aan de wand~ dat een marketing~gericht concern als IDe
Telegraafl er tijdens zijn jaarvergadering in l I~ voor waarschuwt het prijs~
beleid van de N ~ DtP ~ op abonnementengebied niet blijvend te kunnen vol~
gent Dit prijsbeleid van de NtD ~ P ~ kan ook niet los gezien worden van de
talloze bindende besluiten van die organisatie~ die het de dagbladuitgevers
bovendien onmogelijk maken door middel van extrataanbiedingen een mo~
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dern marketing~beleid te voerent Wanneer de extra~aanbiedingen geschieden
in de vorm van tijdelijke prijsreducties worden zij door de N ~ D ~Pt onmidt
dellijk verbodent Extrataanbiedingen in de vorm van premiums bij het pro~
duct worden door een strenge toepassing van de bindende regeling betref~
fende het cadeaustelsel eveneens moeilijk gemaaktt Daar staat tegenover~ dat
promotionele activiteiten bijvt gericht op een meer frequent gebruik van het
dagblad~ het ontwikkelen van een meer gevarieerd gebruik van het dagblad~
het aantrekken van nieuwe gebruikers en het fundamenteel zoeken naar
nieuwe toepassingen nauwelijks van de grond komen~ Door middel van het
Cebuco wordt in deze richting op advertentiegebied althans iets ondernomen
~ wij komen daar bij de bespreking van het advertentionele product uit~
voerig op terug ~ maar met betrekking tot de promotion van het dagblad
als informatiemedium geschiedt bedrijfstakgewijze praktisch nietst Van een
productbeleid en marktbeleid respectievelijk met betrekking tot product~
differentiatie~ productvernieuwing en marktsegmentatie is bij de individu~
ele dagbladuitgevers~ op een enkele uitzondering na~ ook niet veel te bespeu~
rent Toch zijn het de marketingAnstrumenten die bij uitstek gericht zijn op
het product in de rijpheidsfase van zijn levenscyclus~ en dus van het groot~
ste belang voor het commercieel beleid in het dagbladbedrijft

fi ~S t Het dagblad als merkartikel

Het dagblad is zonder twijfel een merkartikel~ met het karakter van een
handelsmerkt Wij zouden een handelsmerk willen definiëren als volgtt

Het handelsmerk is een commercieel beleidsinstrument dat de bedoeling
heeft~
l t goederen of diensten van een producent of groep van producenten door
een naam~ term of teken~ symbool~ ontwerp of combinatie hiervan te ident
ti ficeren~
Z deze producten of diensten te differentiëren van de goederen van de
concurrentt
S~ de consument de garantie te geven van een bepaalde~goede en constante
kwaliteit van de gemerkte goederen of dienstent
De wijze van identificatie is op wettelijke basis beschermd~ waardoor de
eigenaar van het merk een exclusief recht heeft op het gebruik van het merk~
Deze wettelijk beschermde exclusiviteit verleent het merk het karakter van
het handelsmerk~

Deze definitie omvat een zestal elementen~ die wij achtereenvolgens toege~
past op het dagblad zullen besprekew
l t het merk dient tot identificatie van het product met zijn producent ~bij
private labels identificatie met verkoperj
I het merk is een naam~ een term~ een symbool~ ontwerp of een combi~
natie hiervan
S~ het merk dient tot differentiatie ttatv~ producten van concurrenten
a ~ het handelsmerk is een op wettelijke basis beschermd merk~ waardoor
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de eigenaar een exclusief gebruiksrecht verkrijgt op het merk
S ~ het merk dient de consument tot garantie van een bepaalde goede en
constante kwaliteit van het product
fit het merk is een commercieel beleidsinstrument

Ad l~
Het dagblad als product op de abonnementenmarkt is een pakket van redao
tionele en advertentionele informatie~ Deze informatie wordt niet anoniem
aan de audience medegedeeld~ maar onder duidelijke vermelding van de af~
zender~ onder de naam van het dagblad~ met vermelding van de uitgever en
de hoofdredacteurt
Door deze naamsvermelding wordt het dagblad geidentificeerd als een infort
matiepakket afkomstig van die bepaalde uitgever~ en voor wat het redactio~
nele gedeelte betreft~ geredigeerd onder verantwoordelijkheid van de met
name genoemde hoofdredacteurt Deze identificatie geschiedt om meerdere
redenent Vooreerst wensen uitgever en redactie uitdrukkelijk bekend te zijn
als zenders van het informatiepakkett Zulks omdat zij zelf wensen dat de
audience weet van wie de informatie afkomstig is en omdat zij kenbaar wW
len maken door hun naamsvermelding~ dat zij ten volle voor de inhoud van
de verstrekte informatie verantwoordelijk wensen te zijnt Ten tweede omdat
de uitgever en diens redactie willen voorkomen~ dat van hun afkomstige
informatie zonder bronvermelding verder wordt verspreid~ En ten derde
omdat het publiek op die identificatie prijs stelt~ omdat het publiek de uit~
gever enlof diens redactie desgewenst verantwoordelijk wil kunnen stellen
voor de inhoud van de informatie~ hetgeen bij anonieme verspreiding
moeilijker zou zijn~ De identificatie van het informatiepakketdient dus
zowel de belangen van de zender juitgever ~ redactieJ als die van de audience
Ide lezersjt Tenslotte wordt door de identificatie van het informatiepakket
met de zender het algemeen belang gediendt Vooreerst omdat anonieme
informatie in sommige gevallen op zich het karakter kan hebben van een
onzedelijke daad~ maar ook omdat door de identificatie van de informatie
met de zender een grotere garantie aanwezig is voor de naleving van wette~
lijke voorschriften met betrekking tot privacy~ auteurswet etc~ en voor het
betrachten van de in het maatschappelijk verkeer gewenste zorgvuldigheid
ten aanzien van een anders naam en goedt Bovendien verschaft de identifit
catie zowel de benadeelde als eventueel de rechterlijke macht een effectieve
greep op de uitgever~ wanneer dat om welke reden dan ook gewenst mocht
zijnt

Ad Zt
Het dagbladmerk bestaat tenminste uit een naam ~ praktisch altijd gecombi~
neerd met een ontwerp en soms nog gecombineerd met een term ~ Ieder dagt
blad heeft op karakteristieke wijze vorm gegeven aan de naam van het dag~
bladt Soms alleen door een duidelijk herkenbaar logo waarin de naam
wordt weergegeven ~ vaak ook door toepassing van een standaardkleur en
meestal door een vaste lay~out van de hele kop van het dagblad ~ waarin
naast de naam vaak plaats is ingeruimd voor vaste dagelijks weerkerende
mededelingen ~ zoals namen van directie en hoofdredactie ~ naam van de uit~
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gever~rechtspersoon die uitgever is van het dagblad~ abonnementsprijzen of
oplagecijferst Soms ook is in de kop een vaste plaats ingeruimd voor een
redactionele mededeling als bijv~ het weerbericht en tenslotte is soms plaats
ingeruimd voor een term als bijvtlvrij en onverveerdl of Ionafhankelijk dag~
bladl of voor een weergave van een statutaire bepaling waaruit de signatuur
van het blad blijkt ~ Op deze wijze heeft de identificatie die door het merk
wordt nagestreefd niet alleen betrekking op de naam vande uitgever en
hoofdredacteur~ maar ook op de identificatie van de verstrekte informatie
met de signatuur van het dagblad~ een identificatie die zeker niet minder
belangrijk is~ gezien hetgeen wij daarover reeds eerder opmerkten~ dan de
identificatie met de zendert
Het dagbladmerk bestaat dus altijd uit een merknaam in combinatie met een
of meer merktekens~ waardoor het merk onmiddellijk als zodanig herkenbaar
ist In verband met de door de uitgever beoogde intenties is het een prak~
tische noodzaak minstens de merknaam van het dagblad op iedere pagina te
herhalen~ opdat de bedoelde effecten ook worden bereikt wanneer een
losse pagina uit de krant wordt genomen en op een of andere manier wordt
verspreidt

Ad Jt
Het is vanzelfsprekend dat de uitgever door middel van zijn merknaam en
merktekens zijn dagblad wil onderscheiden van het product van zijn con~
currentt Die concurrent behoeft niet alleen een ander dagblad te zijn ~ het
kan ook een huistaan~huisblad ~ nieuwsblad of tijdschrift zijn ~ In de juris~
prudentie zijn verschillende uitspraken bekend in door dagbladuitgevers
aangespannen procedures ~ waarin bezwaar werd gemaakt tegen door andere
uitgevers gevoerde merknamen en merktekens voor bepaalde uitgaven ~
omdat die merknamen en merktekens een te grote gelijkenis vertoonden met
de merknaam en merktekens van het dagblad van de betrokken dagblad~
uitgever ~ waardoor het publiek de andere uitgave zou kunnen identificeren
met het betrokken dagblad of met deszelfs uitgever ~ Om deze identificatie
te voorkomen en het eigen product blijvend duidelijk te differentiëren ten
opzichte van het andere product ~ hebben de dagbladuitgevers zich in derge~
gelijke gevallen meerdere malen met succes tot de rechter gewend ~

Ad ~l t
Hetgeen sub Z en S werd gezegd over het tot uitdrukking brengen van de
eigen identiteit en over de handhaving van de gewenste differentiatie tussen
de media heeft ertoe geleid~ dat de meeste dagbladen hun merk hebben
laten beschermen en dan niet alleen de merknaam~ maar ook de merkte~
kens~ Een sprekend voorbeeld van het belang van het beschermde handels~
merk voor een dagbladbedrijf biedt het geval van de uitgever van pornogra~
fische lectuur in het westen des lands~ die enkele jaren geleden de Limburgse
markt verraste met de uitgave van een ILimburgs Sexbladlt De logo van dit
sexblaadje was in detail gestolen van het Limburgs Dagbladt De woorden
Limburgs en blad waren exact geimiteerd~ inclusief de rode Lt Het woordje
sex was weergegeven in hetzelfde lettertype van het Limburgs Dagblad en
naar analogie van de rode D van Dagblad was ook de S van Sexblad afgedrukt

fi Hetproductbeleid op de abonnementenmarkt l ïb



in dezelfde rode kleur als het Limburgs Dagblad pleegt toe te passen~ Op
bedriegelijke wijze werd aldus gesuggereerd~ dat het Limburgs Dagblad zoal
niet zelf uitgever van het Limburgs Sexblad was~ er dan toch in ieder geval
wel van alles mee te maken zou hebbent De nabootsing was zo perfect~ dat
er voor het Limburgs Dagblad een groot gevaar bestond voor identificatie
van de uitgevers van beide bladent Dankzij het feit dat het Limburgs Dag~
blad niet alleen zijn merknaam maar ook de daarmee verbonden merktekens
heeft gedeponeerd~ kon met succes de onmiddellijke stopzetting van de uit~
gave van het sexblad onder deze naam en merktekens worden bereiktt

AdS~
Een van de meest elementaire doeleinden die met het merken van een artit
kei worden nagestreefd~ is het verstrekken van een garantie van een bepaalde~
goede en constante kwaliteit van het product~ De slogan ~de krant brengt
leugens in het Iandl is een door dagbladuitgevers weinig besproken kreet~
omdat die kreet natuurlijk alleen maar betrekking heeft op de concurrentiet
Indien echter iemand met enig gezag het zou wagen de woorden Ide krant te
vervangen door de merknaam van een dagblad~ zou de betreffende uitgever
waarschijnlijk wel anders reagerent De uitgever wil namelijk door het voeren
van zijn merknaam juist uitdrukking geven aan het feit dat hij een bepaald~
goed en constant product levertt Het Ibepaalde~ slaat op de signatuur van
het dagblad~ waaraan in de voorafgaande paragrafen reeds uitvoerig aandacht
is gegevent De merknaam identificeert zoals wij al zagen het dagblad niet
alleen met uitgever en redactie~ maar ook met de signatuur van het dagbladt
Door die identificatie met de signatuur kan de lezer er van op aan dat hij in
het dagblad van zijn keuze inderdaad het informatiepakket aantreft~ dat hij
er op grond van de signatuur van het dagblad in mag verwachten~ Het Igoedl
slaat op de betrouwbaarheid van de verstrekte informatiet Voor de betrouw~
baarheid van het redactioneel gedeelte zijn de uitgever en diens redactie
zelf volledig verantwoordelijk~ maar tegenover het publiek wil de uitgever
voorzover dat in redelijkheid mogelijk is~ ook de betrouwbaarheid van het
advertentionele gedeelte garanderen~ Het is met het oog daarop~ dat ~
naast de eerder besproken bepalingen omtrent de scheiding van redactionele
en advertentionele tekst ~ de regelen voor het advertentiewezen mede op
aandrang van de uitgevers ook bepalingen bevatten omtrent de betrouwbaart
heid van de advertentionele teksten~ De adverteerder draagt uiteindelijk zelf
de verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn advertentionele tekst~ maar
krachtens de Iregelenl is de adverteerder verplicht zodanige advertentietekt
sten aan te bieden dat de lezer ervan niet misleid kan worden door onware of
misleidende mededelingent Die gehoudenheid strekt niet alleen tot bescher~
ming van het publiek tegen misleidende reclame~ maar strekt ook tot bescher~
ming van de dagbladuitgever die op grond van de desbetreffende bepalingen
in de regelen zijn lezers een zekere garantie kan verstrekken omtrent de
betrouwbaarheid van de advertentionele inhoud van zijn dagbladt De Icon~
stantel kwaliteit heeft betrekking op de zekerheid waarmee de lezer met
regelmaat de door hem inhoudelijk verwachte redactionele rubrieken en
advertentionele mededelingen in zijn dagblad zal aantreffen~ zoals wij die
eerder als behorend tot het pakket van de dagbladinformatie hebben beschrever
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In dit verband moet erop gewezen worden~ dat de tconstante kwaliteitl dus
geen betrekking heeft op kwantitatieve aspecten~ Het is niet zo~ dat de lezer
kwantitatief constant hetzelfde product ontvangtt de omvang van de krant
verschilt dagelijks en binnen dezelfde omvang varieert nog de verhouding
tussen redactionele en advertentionele paginalst Zelfs mtbttt de kwaliteit van
het dagblad moet het begrip Iconstantl met een bepaalde tolerantiemarge
gehanteerd worden~ Niet alleen omdat er toch wel enige relatie bestaat tus~
sen kwantiteit laantal paginalsl en kwaliteit lvolledigheid van de informa~
tiej~ maar ook omdat het maatschappelijk gebeuren~ dat in de krant zijn neert
slag vindt~ nu eenmaal varieert in belangrijkheid en er aldus oorzaak van is
dat de krant de ene dag interessanter is dan de andere dagt Het begrip Icont
stante kwaliteitl heeft dus bij het dagblad een andere betekenis dan bij een
normaal handelsartikelt

Ad fit
Het merk is een commercieel beleidsinstrument en dient dan ook als zodanig
te worden gehanteerdt Bij vele dagbladen is het voeren van het merkartikel
bewust gebaseerd op de vijf hierboven besproken elementent Te weinig
realiseert men zich echter dat het dagbladbedrijf zich aldus bedient van een
commercieel beleidsinstrument dat dan ook als zodanig in het commercieel
beleid gehanteerd moet worden~
Uiteraard betekent dit in het commercieel productbeleid primair~ dat de
hierboven omschreven doeleinden bewust moeten worden nagestreefdt Men
streeft in de praktijk wel naar identificatie~ differentiatie~ exclusiviteit en
bepaalde~ goede en constante kwaliteit van het product~ maar het geschiedt
veelal onbewust en meestal zeker niet met het oog op commerciële implit
caties die aan de realisering van deze doeleinden verbonden zijnt Tegenover
de in dit verband gehanteerde begrippen van merkbekendheid~ merkvraag~
merkvoorkeur en merkentrouw~ begrippen die alle betrekking hebben op de
attitude en het koopgedrag van de koper met betrekking tot een bepaald
merk ~ zouden wij willen stellen de merkbewustheid van de verkoper~ die
door die merkbewustheid er bewust naar moet streven in het door hem te
verkopen product de doeleinden te realiseren die hem er toe gebracht heb~
ben dat product onder die bepaalde merknaam en merktekens te voeren~ De
toewijding die vooral meer ervaren hoofdredacteuren en journalisten hebben
en die zij van hun medewerkers eisen~ staat met deze merkbewustheid in
nauw verbandt Juist omdat informatie een object is van commerciële han~
delingen~ is het van zo groot belang dat de informatie altijd wordt aangebo~
den onder een bekend handelsmerkt Dit bekende handelsmerk dient als
garantie voor de eigen identiteit van de krant~ de gedifferentieerdheid ten
opzichte van concurrerende media~ de trouw aan de eigen signatuur~ de
betrouwbaarheid van de inhoud en de constantheid van berichtgeving naar
kwantiteit en kwaliteitt
Het aankweken van deze merkbewustheid bij al zijn medewerkers is een van
de primaire eisen voor een goed commercieel beleid van de uitgever~ het is
bovendien een streven dat volledig in overeenstemming is met de eisen die
de journalist op grond van zijn journalistieke ethiek zelf aan zijn werken zal
stellent
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Daarnaast is het merk echter ook een instrument voor het extern commer~
cieel beleid op de markt~ Het merk ~ merknaam gecombineerd met merktet
kens ~ speelt namelijk een overwegende rol in de reclame die op de markt
voor het product wordt gemaakt~ Niet alleen door in alle reclameteksten en
afbeeldingen consequent het merk te reproduceren~ maar ook door in de
reclameteksten voortdurend de inhoudelijke merkkenmerken en doelstel~
lingen te verwoorden~ Het is een veel voorkomende beleidsvergissing~ dat
verkopers van een merkartikel hun reclame~uitingen exclusief richten op
vergroting van de merkbekendheid en geen uitdrukking geven aan de prot
ductkwaliteiten die nu juist door de merkvoering benadrukt willen wordentIg
Aldus heeft het merkkarakter van het dagblad duidelijk consequenties zowel
voor het interne op vergroting van de merkbewustheid van de medewerkers
afgestemde beleid~ alsook voor de presentatie van het dagblad als merkarti~
kei op de consumentenmarkt~

fita ~ Productverbetering en productdifferentiatie

Het dagblad is bestemd voor de lezerst De commerciële kwaliteit van het
dagblad ~ wel te onderscheiden van de technische en journalistiek~techni~
sche kwaliteiten ~ wordt bepaald door de mate waarin het met grotere of
geringere doelmatigheid voorziet in de informatiebehoefte van zijn lezers~
Die lezer echter speelt vanuit zijn positie in de samenleving een ontelbaar
aantal rollew hij is inwoner van zijn dorp~ stad~ provincie en land~ hij is
werkgever of werknemer met een hoog of een laag inkomen~ hij is jong of
oud~ man of vrouw~ meer of minder geschoold~ hij is lid van een kerkgenoot~
schap~ een politieke partij~ een vakorganisatie~ een belangengroep~ een cult
turele organisatie of een sportvereniging~ hij is vader of moeder~ grootvader
of grootmoeder~ zoon of dochter~ hij is fietser~ motorrijder~ autorijder~ of
piloot en gebruiker van openbare vervoermiddelen als bus~ taxi~ trein en
vliegtuig~ hij is producent enlof consument~ verkoper of koper~ hij is leer~
ling~ student~ onderwijzer~ leraar of hoogleraar~ hij heeft een eigen huis of
een huurhuis~ een flat of een eengezinswoning~ een woningwetwoning~ een
middenstandswoning~ een bungalow of villa~ Kortom~ die lezer staat in een
dynamische maatschappij en maakt in die maatschappij deel uit van talrijke
onderling verweven groepen en groeperingen~ Voor die lezer wordt de krant
gemaakt en afhankelijk van zijn positie in de samenleving heeft hij zijn speci~
fieke verwachtingen van zijn dagbladt Het minste wat hij kan verwachten is
dat het dagelijks informatiepakket dat hij ontvangt mee evolueert met die
zich ontwikkelende samenleving waarvan hij als iezer deel uitmaakt~
De dagbladuitgever zal er voor moeten zorgen dat hij de aansluiting met
zijn lezer niet mistt Hij zal derhalve zijn product voortdurend moeten aan~
passen aan de zich wijzigende verwachtingen van zijn lezers~ Door voortdut
rende markttresearch en feedbacktonderzoek zal hij de vinger aan de lezerst
pols moeten houden~ De dagbladuitgever zal gezien de zich wijzigende ver~
wachtingen van zijn lezers in de tijd ~ zijn product voortdurend moeten ver~
nieuwent Dit geldt temeer~ omdat productvernieuwing en productdifferentiatie
belangrijke onderdelen zijn van het productbeleid van een product dat zich
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bevindt in de rijpheidsfase van zijn levenscyclus~ zoals bij het dagblad~ naar
wij eerder gezien hebben~ het geval ist Maar dat dient zorgvuldig te geschie~
den~ De vernieuwingen moeten zo mogelijk eerst worden getest en uitgeprot
beerd bij een beperkt gedeelte van de lezerskring~ en na de algemene invoe~
ring van de vernieuwing in de hele krant zal door middel van feedback~ont
derzoek de reactie van de lezers goed moeten worden gevolgd en bestudeerd~
Op welke wijze kan het dagbladbedrijf zijn product op de abonnementen~
markt vernieuweni In principe kunnen de mogelijke vernieuwingen worden
ondergebracht in de volgende groepen
l~ technische verbeteringen
Zt informatieve verbeteringen
J t recreatieve verbeteringen
g ~ lay~out verbeteringen
S t advertentionele verbeteringen
Wij bezien hier het dagblad dan als Ifactory outputl zonder aandacht te
besteden aan het Iuitgebreide productl~ De toegevoegde diensten waardoor
de Ifactory outputl het Iuitgebreide productl wordt~ zijn uiteraard ook voor
verbetering vatbaar~ Die verbeteringen zullen besproken worden in de vol~
gende hoofdstukken~ Over de Ifactory outputl van de advertentionele con~
tactmogelijkheid in het dagblad~ handelt het derde deel van deze studie~ waar
aan de productverbetering en de productdifferentiatie van de advertentie
aandacht zal worden besteed~

Ad l ~
De technische verbeteringen kunnen betrekking hebben op de snelheid van
fotot en copieverwerking~ op zet~ en drukkwaliteit~ en op papier~ en inktt
kwaliteit~ Door de concurrentie met andere~ vooral audiovisuele media ener~
zijds en door de bezorgproblemen anderzijds worden steeds grotere eisen ge~
steld aan het zoveel mogelijk verlaten van tijdstip van afgifte van de laatste
copy door de redactie aan de zetterij~ terwijl omgekeerd de bezorging aan~
dringt op het zo vroeg mogelijk beschikbaar hebben op de losplaatsen van
de te bezorgen krantent Het gevolg hiervan is een eis de productie technisch
zo snel mogelijk en dus in een zo kort mogelijk tijdsbestek te laten verlot
pen~ waardoor de redactie nog laat actueel nieuws kan afgeven en de bezor~
gers hun kranten tijdig bij de abonnee in de bus hebben~ In het hoofdstuk
over de omgevingsvariabelen hebben wij al uitvoerig aandacht geschonken
aan de technische aspectent
Door inschakeling van automatische transmissietapparatuur~ zetcomputers~
foto~setting etc~ kan de snelheid van de technische verwerking aanzienlijk
worden opgevoerd~ De zet~ en drukkwaliteit kan niet alleen grafisch worden
verbeterd door het reproduceren van een zo gaaf mogelijk productt Zett
technisch kan het product ook verbeterd worden door de aanschaf van een
grotere variatie in lettertypes~ door een zorgvuldige opmaak ~ dit laatste in
overleg met de redactie ~ en door het aanschaffen van grotere lettertekens~
hetgeen vooral door het toenemend aantal bejaarden zal worden
gewaardeerd~ die blijkens verricht onderzoek nogal vaak moeite hebben met
het lezen van de kleine meest gebruikte zgnt broodletter van de krantt Het
gevolg van het gebruik van grotere letters is echter dat er minder copy op
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een pagina kan worden weggewerkt~ hetgeen ofwel leidt tot meer papierver~
bruik hetgeen kostbaar is~ of tot minder nieuws~ hetgeen het product redac~
tioneel niet ten goede komt~ Druktechnisch zijn verbeteringen mogelijk die
worden bepaald door het drukprocedét hoogdruk en offsetdruk~ met daarbij
in het offsetprocedé de betere aansluiting op het foto~setting en de moge~
lijkheid tot heldere toepassing van kleurendruk~ Dit laatste is overigens ook
bij het hoogdrukprocede mogelijk~ mits het kleurgebruik functioneel is~ dat
wil zeggen niet alleen functioneel ten opzichte van de tekst~ maar vooral aanget
past aan hetgeen druktechnisch~ gezien de aard van het hoogdrukprocedé~
wordt vereist~ Die kleurendruk kan weer variëren van de eenvoudige toepas~
sing van een enkele steunkleur~ via meerkleuren naar full color~ zowel voor
de redactionele als voor de advertentionele tekstt
Wij doen hier slechts een willekeurige greep uit de vele mogelijkheden~ omdat
wij anders in herhaling vallen met betrekking tot hetgeen bij de technische
omgevingsvariabelen reeds werd opgemerkt~ De technische verbeteringen kunt
nen leiden tot zowel een verbetering van het product als ook tot verbete~
ringen in de productie~efficiency~ waardoor de kostprijs van het product
gunstig wordt beinvloed~ hetgeen ofwel een mogelijk hogere winstmarge tot
gevolg heeft of financieel ruimte kan scheppen tot het verwezenlijken van an~
dere productverbeteringent

Ad Z~
De verbetering van het totale informatiepakket zal uiteraard betrekking hebt
ben op de verbetering van het nieuws ~ verbetering van de achtergrondinfor~
matie en verbetering van de opinie in het dagblad ~ Wij zullen aan deze drie
niveaus nogmaals afzonderlijk aandacht schenken ~ thans echter vanuit het
oogpunt van productverbeteringt

Verbetering van het nieuws
Verbetering van het nieuwsgedeelte in de krant is een kwestie vant
f ~ redactionele organisatie
Zt organisatie van de nieuwsbronnen
S organisatie van de copybewerking
~~ organisatie van de nieuwsafgifte
St al of niet invoeren van een editiestelsel
De organisatie van de redactie kan grote invloed uitoefenen op de actualit
teit en de kwaliteit van het nieuws in de krant~ Het is niet mogelijk in detail
aan te geven hoe een redactie georganiseerd zou moeten zijn~ om vanuit die
organisatie als zodanig een zo goed mogelijk resultaat te garanderen~ De
redactionele organisatie hangt immers ten nauwste samen met de signatuur
van de krant en met de organisatie van de betreffende dagbladonderneming
ctqt van het concern~ waar die dagbladonderneming deel van uitmaaktt
In grote lijnen zijn wij echter van oordeel~ dat een goede redactionele orga~
nisatie dient te berusten op een splitsing van de nieuwsgarende en de nieuws~
bewerkende taak van de redactie~ Daarnaast zijn wij er voorstander van~ dat
de nieuwsbewerking en de lay out eveneens door verschillende redactionele
afdelingen worden uitgevoerdt
Teneinde de hoofdredactionele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de
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krant gestalte te geven zijn wij er tevens voorstander van~ dat de copy~afgift
te van de redactie naar de zetterij geschiedt via speciale redactionele mede~
werkers~ die namens de hoofdredactie speciaal belast zijn met de controle op
de inhoud van de dagelijkse stroom copy die door de redactie wordt afgege~
ven~ Deze functionaris ~ eindredacteur~ chef van de centrale redactie of
hoe hij ook genoemd mag worden ~ heeft de leiding over de zgn~ central~
desk~
De central~desk is een vorm van redactionele organisatie~ waarbij wordt gewerkt
met een centrale nieuwsdienst~ die in overleg met de rubriekschefs zorgt
voor de tijdige afgifte van de door haar vergaarde nieuwsfeiten aan de cen~
tral~deskt Aan deze centralAesk zitten~ inderdaad ruimtelijk bij elkaar
gegroepeerd~ de chefs van de rubrieksredacties in een zodanige opstelling~
dat zij zowel met de chef van de central~desk~ als met de laytoutredactie
gemakkelijk contact kunnen opnemen en tevens gemakkelijk toezicht kun~
nen houden op de bureauredacteuren van hun rubriekt De rubrieksredao
teuren bewerken de van nieuwsdienst enlof telex ontvangen copy overeern
komstig de aanwijzingen van hun rubriekschefs~ Deze staan de gehele dag
door in nauw overleg met de chef van de centralAesk~ die door dit contact
met alle rubriekschefs een voortdurend overzicht verkrijgt van al het in pro~
ductie zijnde nieuws~ Daardoor kan hij bepalen hoeveel redactiepaginals per
rubriek noodzakelijk zijn~ waardoor in overleg met de hoofdredactie de
definitieve indeling kan worden gemaaktt Deze werkwijze heeft tevens het
voordeel dat de chef van de centralAesk~ die wanneer de lay~outtafdeling
met zijn werkzaamheden gereed is~ tevens de doorgifte van de copy naar de
zetterij regelt~ volledig op de hoogte is van de inhoud van de krant van de
volgende dag~ Dit is~ zoals reeds werd opgemerkt~ een belangrijke zaak~
omdat de hoofdredacteur~ die formeel de verantwoordelijkheid draagt in
feite niet in staat is alle copy tevoren door te kijkent De chef van de central~
desk krijgt niet alleen alle eindcopieën in handen~ maar hij is de gehele dag
door al bij de nieuwsproductie betrokken~ zodat hij in belangrijke gevallen al
tijdig met de hoofdredactie overleg kan plegent Als centrale figuur bij
de copytdoorgifte is de chef van de centraltdesk tevens de man~ die er
verantwoordelijk voor is~ dat de afgifteschemals voor die dag worden aange~
houden~ en die~ wanneer door een nieuwsstagnatie een bepaalde rubriek wat
te laat mocht zijn er zorg voor kan dragen~ dat in de copy~afgifte wordt get
ruild met een andere rubriek~ zodat ter zetterij een gestage stroom copy
blijft binnenkomen en daar geen opstoppingen noch leegloop kunnen ont~
staan~ Deze vorm van redactionele organisatie door middel van het central~
desk systeem biedt aldus vele voordelent Er is een grote moeilijkheid aan
verbonden van psychologische aardt De rubriekschefs worden bij de invoet
ring van dit systeem ontlast van hun nieuwsgarende en lay~outtechnische
verantwoordelijkheid~ zodat zij alleen nog voor de copybewerking en het
overleg met de nieuwsdienst verantwoordelijk zijnt Vooral ook is het
voor hen vaak frustrerend~ dat zij geen schrijvende journalistieke taak
meer hebben~ Tegenover die vermindering van hun inhoudelijke taak staat
dan ook nog~ dat zij in het oude systeem een belangrijke rol speelden in de
copy~afgifte en de contacten met de zetterij~ terwijl zij tenslotte de eindver
antwoordelijkheid droegen voor de inhoud van de krant voor wat betreft
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hun rubriek~ Het central~desk systeem brengt hier een aanzienlijke wijziging
in en de nieuwe chef van de central~desk zal over veel tact moeten beschik~
ken om conflicten te voorkoment Wanneer het systeem echter eenmaal
werkt~ komt de rubriekschef tot de conclusie~ dat hij veel meer aandacht kan
geven aan de bewerking van de copy~ aan de selectie van het nieuws en aan de
briefing van nieuwsdienst en lay~out redactiet Bij de nieuwsdienst zelf kunnen
de werkzaamheden effectiever over de beschikbare journalisten worden vert
deeld en kan de codrdinatie beter in de hand worden gehouden~ terwijl de
controle op de productiviteit van de verslaggevers aanzienlijk doorzichtiger
wordt~ Aldus resulteert invoering van het central~desk systeem na het over~
winnen van aanloopmoeilijkheden vooral van psychologische aard~ in een
aanmerkelijke verbetering van de redactionele kwaliteit~ Een opmerking
moet nog worden gemaakt met betrekking tot het central~desk systeem~ Een
probleem kan namelijk ontstaan wanneer een redactie werkt met het editiet
stelsel ~ waarover straks meer ~ en met aan de edities gerelateerde rayonre~
dacties~ Omdat de nieuwsgaring loopt via de centrale nieuwsdienst is het ge~
vaar niet denkbeeldig~ dat er een gebrek aan dagelijks contact ontstaat
tussen de centrale bewerkende provincieredactie en de editienieuwsdienst in
het rayon~ waardoor de centrale provincieredactie ongewild kan komen tot
een onjuiste bewerking en selectie van het nieuwst Dit probleem is op te
vangen door op de centrale~provincieredactie de bewerking van de copy van
iedere editie op te dragen aan steeds dezelfde redacteuren~ zodat er naast
de verticale organisatie van nieuwsdienst~ bewerkende redactie~ lay~out en
centrale desk~chef~ ook een horizontale lijn is tussen de bewerkende centra~
Ie provincieredactie en de betreffende rayonredactie~
Een goede redactionele organisatie doet niets~ wanneer zij niet beschikt over
voldoende en goed georganiseerde nieuwsbronnen~ De belangrijkste nieuws~
bronnen zijn de binnenlandse en buitenlandse persagentschappen waarmee
de redactie in directe telex~ c~q~ voor de fotols in telefotoverbinding
staat~ Daarnaast zijn vele dagbladen aangesloten bij een redactionele perst
organisatie~ zoals bijvoorbeeld de Zuid Oost Pers en de Gemeenschappelijke
Pers Dienst~ Deze perscombinaties zijn samenwerkingen van regionale dag~
bladen op het gebied van de binnent en buitenlandse nieuwsgaring~ Meestal
betreft het samenwerkende dagbladen die ten opzichte van elkaar niet in een
concurrentiepositie staan doordat hun verspreidingsgebieden geogra~
fisch uiteen liggen~ Door deze vormen vansamenwerkingkunnen zij op geza~
menlijke kosten in vele buitenlandse hoofdsteden eigen redacteuren aan~
stellen~ die vooral belast zijn met de verzorging van de achtergrondinformatie
op het nieuws uit het buitenlandt De aangesloten bladen functioneren bovent
dien ieder in hun eigen verspreidingsgebied als correspondent voor de andere
bladen~ zodat daardoor tevens een goede binnenlandse nieuwsdienst ~ die
haar werkzaamheden vaak ook uitbreidt tot de sportverslaggeving ~ is
georganiseerd~ Tenslotte verzorgen deze perscombinaties meestal de parle~
mentaire en departementale nieuwsdiensten voor de aangesloten bladent
Soms worden eigen redacteuren van bij dergelijke combinaties aangesloten
bladenvoor specifieke departementale en parlementaire kwesties
bij het bureau van de combinatie gedetacheerd~ Het spreekt vanzelf~ dat
dergelijke perscombinaties slechts dan effectief kunnen werken wanneer zij
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beschikken over een goed geoutilleerde transmissie~apparatuur~ zowel voor
tekst als voor fotóst
Naast de persagentschappen en perscombinaties worden de belangrijkste
bronnen gevormd door de eigen nieuwsdienst~ met een team van verslag~
gevers en persfotografen en door een goed georganiseerd correspondenten~
nett Dit correspondententnet dient voor de berichtgeving vanuit het ver~
spreidingsgebied naar de centrale nieuwsdienstt Het correspondenten~net is
een territoriaal en categoraal opgebouwd systeem van parmime medewer~
kers~ die beloond worden ofwel door een systeem van vaste vergoeding per
gepubliceerde regel copy ofwel door een systeem van tip~gelden~ waarbij
belangrijke tips met variërende bedragen~ afhankelijk van het belang van de
tip worden gehonoreerdt Meestal bestaat de correspondentenhonorering uit
een combinatie van beide systement De territoriale organisatie heeft betrek~
king op de lokale correspondent per dorp of stadswijk~ De categorale orgat
nisatie heeft vooral betrekking op de tipgevers in grote bedrijven~ gemeentet
lijke diensten~ verenigingen en organisatiest Soms zijn ook de categorale cor~
respondenten bekend zoals bijv~ bij universitaire correspondenten meestal het
geval is~ Soms werken zij in de anonimiteit~ zoals bij gemeenten en grote
bedrijven meestal het geval is~ Het is goed journalistiek gebruik nieuws afkom~
stig van anonieme correspondenten pas te publiceren~ nadat de tip door de
redactie eerst bij de betreffende instanties is geverifiëerd~ Deze goede gewoon~
te heft iets van het bezwaar op dat soms tegen deze anonieme medewerkers
van een dagblad wordt ingebracht~ als zouden deze mensen een soort van
spionage bedrijven~ Van de zijde van de betreffende autoriteiten is dit bet
zwaar begrijpelijk~ Daar staat helaas tegenover dat de openbaarheid van
bestuur~ bij de overheid maar nog meer bij het bedrijfsleven~ nog zodanig in
de kinderschoenen staat~ dat de pers haar democratische controlefunctie en
nieuwsfunctie niet zou kunnen uitoefenen zonder te beschikken over de
tips van deze anonieme medewerkerst Door het goede gebruik de tips eerst
te verifiëren bij de betreffende instanties voordat tot publicatie wordt overt
gegaan~ vervalt veel van de aangevoerde bezwaren~ Voorts is van groot
belang de organisatie van een goede luistert en kijkdienst die is belast met
het afluisteren en zian van alle belangrijke nieuws~ en commentaarrubrieken
van radio en televisiet Het is voor het dagblad van het grootste belang te
weten welk nieuws en welke informaties en commentaren reeds door de
audiovisuele communicatiemiddelen zijn verspreid~ voordat de eigen krant
uitkomtt Dit biedt de juist voor het medium dagblad zo belanrijke mogelijk~
heid tot herhalende of aanvullende informatie en commentarent
Tenslotte zijn er nog twee belangrijke nieuwsbronnen te noemen~ te weten
het redactie~archief en de eigen redactiebibliotheek~ Het redactie~archief is
vanzelfsprekend uiterst belangrijk voor het aanvullen van nieuws~ het beschik~
ken over fotot en illustratiemateriaal en voor het leggen van verbanden tust
sen nieuwe en oude nieuwsfeiten~ Juist doordat in de dagbladinformatie
een toenemende verschuiving valt waar te nemen van nieuws naar achter~
grondinformatie en opinie~ wordt een goed functionerend redactie~archief
en een behoorlijk voorziene redactiebibliotheek waar met name de belangt
rijkste dagbladen en tijdschriften voor de redactie ter inzage dienen te liggen~
steeds belangrijker~
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Het opbouwen van een goed bronnensysteem is een zeer kostbare en tijdrot
vende aangelegenheid~ Bijna even belangrijk echter is de controle op het
efficiënte gebruik van de aanwezige bronnen~ In de dagbladen verschijnen
talrijke publicaties~ die kwalitatief beter zouden kunnen zijn
wanneer ter redactie van het aanwezige bronnenmateriaal een goed gebruik
zou zijn gemaakt~ Met name het archief~ de bibliotheek en de luister~ en
kijkdienst geven vaak reden tot grote moeilijkheden~ ofwel omdat zij niet
goed georganiseerd zijn ofwel omdat zij wel goed georganiseerd zijn~ maar
vaak niet voldoende worden geraadpleegd~ hetgeen resulteert in een product
dat onnodig elementen mist die het waardevoller hadden kunnen makent
Wanneer nieuwsbronnen en nieuwsdiensten optimaal functioneren~ kan toch
nog een slecht product ontstaan door een slechte nieuwsbewerkingt Primair
is het uiteraard een kwestie van deskundigheid in de nieuwsselectie uit het
aangeboden nieuws~ Wij wezen al op het noodzakelijke overleg tussen de per
rubriek bij uitstek deskundige rubriekschefs met de nieuwsdienst~ Maar van
groot belang is vooral hier de raadpleging van archief en bibliotheekt Daar~
naast is van groot belang een goede timing van het werk~ waardoor de copy
de noodzakelijke aandacht krijgt~ maar toch het copy~afgifteschema niet in
de war wordt gebracht~ Een belangrijke functie van de bewerkende redactie
is naast de nieuwsselectie de herschrijving van het nieuws~ waardoor in het
nieuwsbericht het meest belangrijke nieuws vooraan komt te staan ~ ook
wanneer dat in de tijd gezien het laatst is voorgevallen ~ maar waardoor
vooral het nieuws wordt gepresenteerd in een taalgebruik dat welbewust is
afgestemd op het bevattingsvermogen van de lezert Het vermijden van een
onbegrijpelijk vakjargon staat daarbij centraal~ alsmede het verklaren van
moeilijke uitdrukkingen of onbekende afkortingent Het is met name de
bewerkende redactie die uiteindelijk vorm geeft aan de inhoud van de krantt
Het is daarom een goede zaak als de redactionele werkzaamheden zodanig
zijn georganiseerd~ dat de bewerkende redactie inderdaad al haar aandacht
daaraan kan geven en niet wordt belast met nieuwsdiensttaken~ lay~out
zaken en dergelijke waardoor tijd en aandacht te weinig gegeven kunnen
worden aan het belangrijkste werk bestaande uit het bewerken en persklaar
maken van de copyt
Een goede organisatie van de nieuwsafgifte zal bijdragen tot het snelst moge~
lijke verloop van de redactionele werkzaamheden~ Indien de copy~afgifte
goed is georganiseerd~ zal dat betekenen~ dat de redactie zo laat mogelijk nog
actuele copy kan doorgevent Indien de copytafgifte stagneert en slecht is
georganiseerd~ zal het technisch bedrijf noodzakelijkerwijze de copy~afgifte~
tijden vervroegen tot nadeel van de redactie~ maar vooral tot nadeel van de
actualiteit en dus kwaliteit van het productt Een goede organisatie van de
copy~afgifte bevordert uiterst effectief het late afsluituur en dus de actuali~
teit van het nieuwst Afhankelijk van de omvang van het redactionele gedeelte
van de krant moet de redactie enkele tientallen paginals copy per dag doort
geven naar de zetterij~ Als de omvang van de krant is bepaald~ is het wense~
lijk dat de chef van de centraltdesk in overleg met de technische dienst het
afgifteschema voor die dag vaststeltt Dat schema zal met twee belangen reket
ning moeten houden~ Op de eerste plaats met de technische verwerkingscat
paciteiten van de technische dienst en ten tweede met de omvang van het
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redactionele gedeelte van de krant en de speciale actualiteiten die in bepaalde
rubrieken pas laat~ tegen het afsluituur doorkoment Bijvoorbeeld wanneer er
verkiezingen zijn~ zal een ochtendblad trachten de volgende morgen met zo
gespecificeerd mogelijke uitslagen te komen~ Daarvoor zal die avond het
nieuws uit bijvt sport en gemeenteraden moeten wijken~ hetgeen betekent
dat op die dag de sportt en provincieredactie vroeg en de binnenlandredac~
tie laat afsluitent Wanneer nu ter redactie ~s avonds de sportredactie zich
niet houdt aan het voor hem vervroegde afsluituur~ zal op de zetterij de
zaak in het honderd kunnen lopen~ Anderzijds kan er op de sportredactie
onverwacht nieuws komen~ dat persé nog mee moett De chef van de centrale
redactie moet dan à Ilimproviste het schema nog kunnen wijzigen~ waarbij
hij bijvt een provinciepagina nog wat meer vervroegt om op die manier de
sport toch haar latere pagina te kunnen gevent Dat daarbij rekening gehouden
moet worden met de tijd die de lay~out redactie nodig heeft om de paginals
geheel klaar te maken spreekt vanzelft Wij komen daar onder punt a nog
afzonderlijk op terug~
Tenslotte dienen wij nog aandacht te besteden aan de invoering van een
editiesysteem ter verbetering van het nieuwsgedeelte binnen het totale infor~
matiepakkett Het editiesysteem biedt een oplossing voor het probleem dat
een dagblad een groot verspreidingsgebied wil bestrijken~ waarin diverse
regiols vragen om een speciale behandeling van hun nieuwst De oorzaak is
gelegen in het feit~ dat het specifieke nieuws uit die regiols dermate regionaal
of lokaal van karakter is~ dat de andere regiols in de kennisname van dat
nieuws niet geinteresseerd zijn en de aanwezigheid van dat lokale nieuws uit
andere regiols eerder als overbodig en storend ervaren wordt dan als een
belangwekkend onderdeel van het totale informatiepakket~ Dit editiesysteem
kan bij de nationale dagbladen daaruit bestaan~ dat een of meer pagina~s in
het dagblad worden bestemd voor provinciaal nieuws~ alleen bestemd voor
lezers uit die bepaalde provinciet Voor de abonnees uit andere provincies
wordt het nieuws op diezelfde paginals gewisseld met het nieuws uit hun
provincie~ Opgemerkt moet echter worden dat een ver doorgevoerd editiet
systeem voor nationale bladen nauwelijks zinvol en bijzonder kostbaar is~ Bij
de regionale dagbladen zal het nieuws aldus gewisseld worden voor bepaalde
regiols binnen de provincie ctq~ binnen het verspreidingsgebied~ Men realiset
re zich zeer wel~ dat deze uitwisseling van het nieuws op verschillende editiet
paginals het gevolg is van bovenomschreven redactionele overwegingen~ Hoe~
wel dit systeem van werken tot gevolg heeft dat dezelfde paginals gebruikt
kunnen worden voor het wegwerken van kwantitatief een grote hoeveelheid
nieuws~ waardoor dus aanmerkelijk op de papierkosten wordt bezuinigd~
zou het geheel onjuist zijn het editiesysteem als een vorm van kostenbespat
ring te kwalificeren of nog erger als zodanig te hanterent Want alhoewel de
papierbesparing evident is~ staat daartegenover dat het editiesysteem op de
eerste plaats vraagt om de aanwezigheid van lokale redacties in ieder editiet
gebiedt Vervolgens vereist het editiesysteem een uitbreiding van de
provinciestaf op de centrale Iprovinciet~ redactie~ zulks om redenen
die wij hierboven reeds hebben genoemd en tenslotte dient iedere
editiepagina in het technisch bedrijf volledig gezet~ geprágd~ gestypt
en gedrukt te worden~ met dien verstande dat het drukprocedé bij
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iedere editiewisseling onderbroken moet wordent
Het editiesysteem is dus een zeer kostbaar systeem~ dat veel hogere kosten
met zich meebrengt dan door de papierbesparing wordt goedgemaakt~ Het
leidt anderzijds wel tot een aanzienlijke productverbetering~ zeker~ wanneer
men erin zou slagen het editienieuws in een afzonderlijk katern~ gecombi~
neerd met het algemeen provinciaal nieuws ~ dit geldt uiteraard alleen voor
het regionale dagblad ~ te brengen~ Daardoor bereikt men dat het regionale
nieuws niet wordt gepresenteerd als een onbelangrijk onderdeeltje van de
totale krant~ maar het krijgt een veel zwaarder accent hetgeen juist de lezer
van het regionale dagblad zal waarderen~ In zekere zin leidt het editiestelsel
ook tot een werkvermeerdering met betrekking tot het algemene provincit
ale nieuws dat in de hele oplage mee moet~ Immers het nieuws dat op een
editiepagina voor de lezers van een bepaalde regio mee moet zal zeer uitge~
breid gebracht kunnen worden~ In een uitgebreidheid zelfs~ die passend is op
die editiepagina~ maar die overbodig is voor de andere regiols terwijl die
toch wel iets over dat nieuwsAtem zullen willen weten~ In dat geval moet
dat nieuws voor de andere regiols op de editiepaginals van die andere regiols
sterk ingekort herschreven wordent Dit is een moeilijk probleem dat inherent
is aan het editiesysteem en het kost vaak veel hoofdbrekens om tot een
goede oplossing te gerakent

Verbetering van de informatie
Het geven van een goede achtergrondinformatie over het nieuws is een
redactionele taak~ die steeds belangrijker wordt en steeds meer de aant
dacht van de redacties zal vragen~ Van belang is hier primair weer een goede
organisatie~ Wij wezen reeds op het belang van een goede redactiebibliotheek
en op een goed redactie~archieft Daarnaast is het van belang~ dat de redactie
kan beschikken over de snelle medewerking van een aantal goede deskundi~
gen per rubriekt Het verzorgen van de achtergrondinformatie is primair de
taak van de rubrieksredacties in overleg met de hoofdredactie en wanneer
aanvullende informatie nodig is in overleg met de nieuwsdienstt Wanneer de
rubrieksredacties ieder voor hun eigen rubriek niet gezorgd hebben voor de
beschikbaarheid van een aantal goede deskundigen~ zal van een actuele acht
tergrondinformatie weinig terechtkomen~ Deze medewerkers behoeven niet
primair bereid te zijn de achtergrondinformatie zelf in artikelvorm te vert
strekken~ ofschoon ook dat nuttig kan zijn~ maar zij moeten vooral bereid
zijn om als dat nodig is vanuit hun specifieke deskundigheid de betrokken
rubrieksredacteuren telefonisch te adviseren over het aan de orde zijnde
probleem~ Daarnaast is het van belang~ dat de hoofdredactie er toezicht op
houdt~ dat de achtergrondinformatie~gevende functie niet beperkt blijft tot
een of twee rubrieken~ bijvt binnen~ en buitenland~ maar dat zij zich uit~
strekt over alle rubrieken~ Vooral sport~ provinciaalt en stadsnieuws~ kerkelijk
nieuws etct zijn rubrieken waarin de achtergrondinformatie vaak tekort
schiet~ vooral in vergelijking tot de grote belangstelling die de lezers hebben
juist voor nadere informatie in die rubriekent Het hangt natuurlijk van de
signatuur van de krant af aan welke achtergrondinformatie de meeste aan~
dacht moet worden besteedt
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Verbetering van de opinie
Na de verkiezingen voor de provinciale staten in MG liet het Limburgs
Dagblad een onderzoek instellen naar de invloed van de hoofdartikelen in
die krant op het stemgedrag van de kiezert Het werd een desolaat resultaatt
Niet zozeer omdat die invloed practisch nihil was geweest ~ als wel omdat
nauwelijks drie promille van de lezers zich wist te herinneren ~ dat het Lim~
burgs Dagblad in die weken die aan de verkiezingen voorafgingen ~ aan deze
zaak aandacht had besteed ~ En dat ~ terwijl in die voorafgaande weken prac
tisch dagelijks zeer scherpe commentaren aan de komende verkiezingen wer~
den gewijd ~ Nog erger was ~ dat van die O ~ O l~ó slechts ongeveer IO~Io de strek~
king van die commentaren enigszins juist kon weergeven ~ Dit werd voor de
hoofdredactie van het Limburgs Dagblad aanleiding zich af te vragen hoe dit
mogelijk wast Het resultaat van een studie ~ die werd verricht door de afdet
ling massacommunicatie van het sociologisch instituut van de Nijmeegse
universiteit onder leiding van Drt G ~ Marsman ~ wasi

at de hoofdartikelen werden geschreven in een vakjargon dat voor de gemidt
delde lezer volstrekt niet te volgen was ~
bt de keuze van de onderwerpen lag volkomen buiten de interessesfeer van
de lezers~
c ~ de hoofdartikelen waren eigenlijk tot niemand speciaal gericht ~ de direct
betrokkenen voelden zich wel aangesproken ~ maar voor de rest waren het
Ilosse floddersl die op niemand gericht waren~
dt hoewel de hoofdredactie meende dat de artikelen scherp waren ~ en
inhoudelijk waren ze dat ook ~ waren de artikelen ~ afgezien van het vakjart
gon ~ geschreven in een droge betogende stijl ~ die geen enkele lezer aansprak ~
zodat de scherpte nauwelijks opviel~
et de laytout van het hoofdartikel ~ een lange gestrekte kolom in de onopt
vallende kleinste letter van de krant ~ was dermate onaantrekkelijk ~ dat
alleen al de lay~out ervoor zorgde dat geen enkele lezer tot het lezen van die
kolom werd uitgenodigd~
f ~ niemand had zich voordien ooit geïnteresseerd voor de vraag of lezers de
hoofdartikelen eigenlijk wel lazen en hoe hun oordeel er over wast
Op grond van deze resultaten werd besloten tot een nieuw beleid met betrekt
king tot de hoofdartikelent Het is niet verwonderlijk dat dit beleid gericht
was opi eenvoudig begrijpelijk taalgebruik ~ op een onderwerpkeuze die op
basis van onderzoek beter aansloot op het interessegebied van de lezers ~ op
een duidelijke adressering van de artikelen ~ waarbij de adressering vaak
expressis verbis in de kop van het artikel werd opgenomen ~ op het schrijven
van de artikelen in een toon die bij de lezers aansloeg ~ op het verrichten van
periodiek feedback~onderzoek ~ dat een inzicht verschafte in het lezen en in
de waardering van de lezers naar de hierboven genoemde criteriat Voorts
werd aandacht besteed aan het ontwerpen van een geheel nieuwe ~ de aant
dacht trekkende en tot lezen uitnodigende lay~outt Deze nieuwe vorm van
het hoofdartikel ~ werd alleen toegepast voor het provinciale ~ regionale of
plaatselijke nieuws ~ dus alleen binnen de rubriek provincie~ Het resultaat was
verbluffendt De feedbacktonderzoekingen toonden aan dat een percentage
van tussen de aO à GOS deze artikelen dagelijks las en een percentage van
over de SOoIo las het artikel regelmatig ~ Ook de lezersoordelen over de hier~
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boven genoemde afzonderlijke facetten waren uitzonderlijk gunstig~ Een
jaar later was men gereed met het ontwerp voor een nieuwe hoofdartikelent
reeks voor de rubriek binnen~ en buitenland~ Werd het regionale hoofdarti~
kei gepresenteerd onder de naam Ivisie op Limburgl~ de binnen~ en buitent
landse hoofdartikelenreeks werd gepresenteerd onder de naam Isignalement~~
Deze praktijk heeft aangetoond~ dat het opiniërend artikel in een dagblad
een buitengewoon sterke bijdrage tot de image en reputatie van een krant
kan leverent Het is een opzet die alleen kan slagen~ indien per rubriek de in
het hoofdartikel te volgen politiek en strategie tevoren door de toekomstige
auteur in overleg met hoofdredactie en wetenschappelijke begeleiders zeer
zorgvuldig wordt ontworpen en vastgelegd~ waarna hoofdredactie en bege~
leiders de rubriek dagelijks intern met veel aandacht moeten volgen~ Het wil
ons voorkomen dat het schrijven van een hoofdartikel op deze manier een
volledige dagtaak is~ die onmogelijk door de hoofdredacteur zelf naast zijn
andere taken vervuld kan worden~ maar moet worden opgedragen aan een
daartoe vrijgestelde goede medewerker~

Ad St
De verbetering van het recreatieve gedeelte van het redactionele pakket in
het dagblad dient onzes inziens gebaseerd te zijn op de twee uitgangspunten
die wij bij de productbeschrijving van het dagblad als product op de abonne~
mentenmarkt reeds uitvoerig beschreven hebbeni het inzicht dat het recre~
atieve gedeelte een toevoeging is van een nieuwe gebruiksfunctie aan de
krantt Indien men deze nieuwe dimensie wil laten uitvoeren door de redact
tie ~ kan dat slechts zinvol gebeuren wanneer het recreatieve gedeelte dan
ook wordt beschouwd als een ludiek bezig zijn met het informatieve ~ ook
door de redactie vervaardigde ~ gedeelte van de krant ~ Het tweede aspect
waaraan gedacht moet worden ~ is dat het recreatieve gedeelte aldus beschouwc
zich dient uit te strekken over alle redactionele rubrieken van de krant ~ zulks
om eenzijdigheid in de recreatieve functie te voorkomen ~ maar tevens omdat
als de recreatieve functie nu eenmaal in de krant wordt opgenomen ~ zij ook
vraagt om een toepassing door het gehele informatiepakket van de krant
heen ~ Wel is van belang dat lay~outtechnisch ~ bijv ~ door het gebruik van spet
ciale kaders en lof speciale lettertypes ~ duidelijk tot uitdrukking komt dat
het recreatieve gedeelte onderscheiden moet worden van het informatieve
gedeelte van de krantt Een consequentie hiervan is ~ dat de verzorging van
het recreatieve pakket dient te worden gezien als een onderdeel van het werk
van iedere redactionele rubriek en zeker niet kan worden opgedragen aan
een afzonderlijke rubriek ~ die niets anders te doen heeft dan het fabriceren
van puzzles ~ kruiswoordraadsels etct Slechts vanuit een grote journalistieke
deskundigheid en met veel intelligentie kan het recreatieve gedeelte van de
krant uitgroeien tot een werkelijk nieuwe gebruiksfunctie van de krant ~ die
een nieuwe speelse dimensie toevoegt ~ die bovendien bijzonder recreatief
van aard is ~ aan het normale journalistieke werk ~

Ad zl
De lay~outtechnische verbeteringen dienen naast de strikt technische verbe~
teringen imeer en betere lettertypes~ kleurtoepassing en druktechniekenl
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vooral betrekking te hebben op een betere presentatie van het nieuws~ De
lay~out heeft in het dagblad vier functies~
a~ de technische functie
bt de rubricerende functie
ct de waarderende functie
d ~ de esthetische functie
De technische functie heeft betrekking op de indeling van de krant van een
bepaalde dag in een x~aantal redactiepaginals en de noodzaak het door de
redactie aangeboden nieuws zoveel mogelijk op de beschikbare paginals weg
te verwerken~ I n vele bedrijven geschiedt de technische lay~out op de zette~
rijt Om verschillende redenen geven wij de voorkeur aan het voordummiën
van de redactiepaginals op de redactie~ waarna de uitgetelde en volledig inge~
tekende opmaakschemals met de eveneens volledig gekopte en uitgetelde
copy naar de zetterij gaan~ De voordelen van dit systeem zijn de volgendei
a~ op de redactie kan veel meer aandacht aan de laytout besteed worden~
bt er is een gemakkelijker overleg mogelijk tussen de lay~out redactie en de
verantwoordelijke rubrieksredacteuren~
ct men voorkomt ter zetterij de productie van veel overtollig zetsel~ omdat
bij nauwkeurige telling per pagina niet meer dan enkele cicerols teveel gezet
kunnen worden~
dt er is een betere planning mogelijk voor copy~afgifte tussen redactie en
zetterijt
Uiteraard vereist deze werkwijze een straffe organisatie op de redactie en
een goed functionerend centraltdesk systeem waardoor een goede samen~
werking tussen rubriekschefs~ lay~out en eindredacteur gewaarborgd ist De
rubricerende functie van de laytout heeft betrekking op het maken van een
overzichtelijke indeling van de paginals en van de tekst naar de onderscheit
den niveaus van nieuws~ achtergrondinformatie~ opinie en ontspanning en
naar redactionele rubrieken zoals binnenland~ buitenland~ sport~ etc~
De waarderende functie heeft betrekking op de waardering van het nieuwst
Deze geschiedt in principe door de rubriekschefs~ maar het is tenslotte de
lay~out redactie die aan de waardering vorm geeft~ door ~ nadat de rubrieks~
chef c~q~ de eindredacteur het paginanummer en de plaats op de pagina heeft
bepaald ~ de copy op adequate wijze te koppen~ de verschillende lett
tertypes voor te schrijven~ mager~ vet en cursief te bepalen en de pagina zijn
definitieve indeling te geven~
De esthetische functie tenslotte draagt ertoe bij dat de gehele krant door
een goede grafische verzorging esthetisch een evenwichtige en fraaie indruk
maakt~ die de lezer uitnodigt tot lezen~ De toepassing van steunkleuren~
meerkleuren en fullcolor bieden de laytout redactie daartoe veel mogelijkhe~
dent Het is vooral ook bij de kleurtoepassing van belang te letten op een
functionele toepassing van de kleuren en bij de esthetische toepassing van
de kleur is uiterste spaarzaamheid gebodent De ervaring heeft geleerd~ dat
met name in het recreatieve gedeelte van de krant de toepassing van fullcolor
strikt functioneel verrassende mogelijkheden biedtt

Adb~
Wat hierboven gezegd is over de redactionele lay~out als middel ter verbe~
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tering van het redactionele product~ geldt mutatis mutandis ook voor de
advertentionele tekst~ Ook daar kan veel verbeterd worden door meer aant
dacht te besteden aan rubricering bijvt van personeelsadvertenties~ familiet
berichten~ aanbiedingen van onroerend goed~ vermakelijkheden etct Bovent
dien kan binnen de gerubriceerde rubrieken gelet worden op de voorkeuren
van adverteerders zowel voor wat betreft de door hun gewenste plaats van
hun advertenties als voor de plaatsing van de advertentie op een bepaalde
plaats ten opzichte van de plaats van de advertentie van de directe concurt
rent~ Dit laatste is schijnbaar in tegenspraak met het pleidooi voor rubrice~
ring van de advertentiest Die tegenstelling ontstaat doordat er tegenget
stelde belangengelden~ derubricering dient het belang van de lezer~ die het
aangenaam vindt bepaalde soorten advertenties overzichtelijk bij elkaar te
vinden~ Dit lezersbelang zal de adverteerder zelf zeker aanspreken en warn
neer eenmaal ten gerieve van de lezer tot rubricering van de advertentie
wordt overgegaan~ zal de adverteerder zijn belang niet dienen door te eisen~
dat zijn advertentie buiten de betreffende rubriek geplaatst wordt~ omdat
hij dan het gevaar loopt dat de lezer zijn advertentie over het hoofd ziett
Wanneer wij hier overigens over rubricering spreken~ bedoelen we de inde~
ling en groepering bij elkaar op aangewezen paginals van bepaalde soorten
advertenties als bovengenoemdt Dit terzijde om verwarring met zgnt kleine
gerubriceerde advertenties te vermijden~ Strijdig met de door ons bedoelde
rubricering is de wens van bijvt de sigarenfabrikant~ die het niet prettig
vindt zijn advertentie terug te vinden naast de sigarenadvertentie van een
ander merk jzie vorige alinealt Afgezien van het feit~ dat deze sigarenadver~
tenties toch al niet gauw voor rubricering in aanmerking komen wegens het
geringe aantal per dag van dit soort advertenties~ is het zaak van de adver~
tentionele lay~out met dit soort wensen van adverteerders rekening te hou~
den en indien nodig daar met die adverteerder overleg over te plegen~ daar~
bij telkens zich stellend op het standpunt~ dat het adverteerdersbelang eist
dat de advertentie wordt geplaatst op een zodanige plaats dat ook tegemoet
gekomen wordt aan de wensen van de lezers~ Dit kan natuurlijk niet worden
gerealiseerd op optimale wijze~ wanneer de advertentionele laytout wordt
overgelaten aan de opmaker van de advertenties ter zetterij~ Daarom zijn wij
er voorstander van dat ook de advertenties door een speciale lay~out man
tevoren worden ingetekend op voorgedummiede paginals op de advertentiet
afdelingt Hierdoor kan primo meer aandacht worden besteed aan de wensen
en belangen van lezers en adverteerders~ er is secundo een beter overleg moge~
lijk met de medewerkers van de advertentietafdeling die het directe contact
met de adverteerder onderhouden~ tertio is er een beter overleg mogelijk
met de redactionele lay~out over de plaatsing van de tussen tekst Iingezon~
den mededelingenl en quarto bespaart deze werkwijze veel werk aan de
technische opmaker~ die nu eenvoudig de opmaakschemals met bijbeho~
rende copy ingetekend en wel ontvangt en deze slechts in een snel tempo in
het lood hoeft te zetten jBij foto~setting zijn deze voordelen overigens evew
zeer van krachtlt
Uiteraard zal men bij dit alles blijven streven naar de eerder als belangrijk
gesignaleerde volledigheid van de advertentionele informatie~ door te zor~
gen voor voldoende informatie over persoonsmutaties~ over middelen die
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voorzien in de primaire levensbehoeften en over andere huishoudelijke beno~
digdheden~
In het bovenstaande zijn wij uitvoerig ingegaan op een aantal mogelijkheden
ter verbetering van het dagblad als product op de abonnementenmarkt~ Wij
wezen erop~ dat productverbeteringen noodzakelijk zijn wanneer de lezer
met het product niet meer tevreden is~ of wanneer ontwikkelingen van buit
tenaf ~ waaronder begrepen acties van concurrenten of ontwikkelingen van
technische aard ~ een aanpassing van het product noodzakelijk maken~
waarbij wij erop wezen dat gezien het karakter van de redactionele bericht~
geving en de betrokkenheid van deze berichtgeving op het maatschappelijk
leven~ die aanpassingen tamelijk frequent noodzakelijk zullen zijn~ Het is
wenselijk die aanleidingen voor eventuele veranderingen vast te stellen op
basis van marktonderzoek~ de daarop gebaseerde verbeteringen eerst uit te
testen in een pre~test~ voordat zij algemeen worden ingevoerd en daarna het
resultaat van de verbeteringen door middel van feedbacktonderzoek te blij~
ven meten~
Wij hebben ons betoog over de mogelijkheden van het aanbrengen van door
de consument gewenste verbeteringen niet telkens onderbroken door te wij~
zen op het kostenaspectt Toch dient het kostenaspect één van de aspecten te
zijn~ die bij iedere verbetering volledige aandacht krijgent Daar komt nog bij~
dat bepaalde verbeteringen kunnen leiden tot kostenverhoging op verschil~
lende plaatsent Bijvoorbeeld het invoeren van een editiesysteem mag zeker
niet alleen op de verhoging van de redactionele kosten worden bekeken~
omdat naast de aanzienlijke redactionele kostenverhogingen er zeker ook
aanzienlijke kostenverhogingen in het technisch bedrijf zullen ontstaan en
wellicht ook in de verkoopafdeling~ bij de bezorging en bij de reclame~ Het
is daarom wenselijk deze productverbeteringen~ die ingrijpen in vele secto~
ren van de dagbladonderneming~ stuk voor stuk goed te plannent Het is went
selijk daartoe een speciale werkgroep samen te stellen waarin alle betrokke~
new marketing~functionarissen~ redacteuren~ technische medewerkers etct
vertegenwoordigd zijn~ Het is in verband met het kostenaspect noodzakelijk
dat ook een medewerker uit de economischtadministratieve sector jcontrolt
lerj aan het werk van de werkgroep deelneemt~ opdat in deze gehele opera~
tie niet alleen naar de technische en redactionele consequenties en de vert
kooptechnische voordelen gekeken wordt~ maar dat deze consequenties en
voordelen duidelijk tegen kosten en verwachte meeropbrengsten worden af~
gezet~
Wij behandelen in dit hoofdstuk de kwaliteit van het dagblad als product op
de abonnementenmarkt en als eerste instrument in de marketingtmix~ Een
goed marketingtbeleid beschikt niet alleen over goede en doelmatige instru~
menten om een gegeven product op de markt te brengen~ Een goed marke~
tingtbeleid begint met het product zelf te zien als een belangrijk instrument
op de markt~ Alleen door het voeren van een actief productbeleid komt de
dagbladuitgever op de markt met een product dat optimaal voldoet aan de
eisen vandie specifieke markt waarop dat dagblad zich richt~ We zagen~ dat
een actief productbeleid begint met een intensieve reflexie over de elemen~
ten die het product wezenlijk bepalent Nadere beschouwingen over het
tastbare product~ over het uitgebreide product~ het formaat~ de productpo~
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sitie~ de levenscyclus~ het merkenbeleid~ de productverbetering en productt
differentiatie hebben een arsenaal van mogelijkheden laten zien om door
een actief productbeleid het dagblad te maken tot een uitstekend product
op de abonnementenmarktt
Het ontwerpen van dit productbeleid is in zijn conceptie de primaire ver~
antwoordelijkheid van het marketingtteam~ maar kan uiteraard alleen uitge~
voerd worden met medewerking van alle geledingen in het dagbladbedrijft De
zorg voor het behoud van de eigen signatuur~ voor het stimuleren van een
positievemerkenbewustheidbij alle medewerkers~ voor het verbeteren van de
kwaliteit van het product~ voor toepassing van goede markt~ en mediaret
search toont aan~ dat een marketing~technisch verantwoord productbeleid
op geen enkele wijze afbreuk behoeft te doen aan de eigen verantwoorde~
lijkheid van de redactie voor de inhoud van het product~ Wel kan dit prot
ductbeleid de redactie de instrumenten verschaffen om haar verantwoordet
lijkheden beter te kunnen waarmaken~ Onontbeerlijk is daarbij echter dat de
redactie zich ziet als een deel van de totale onderneming~ die er als geheel op
gericht moet zijn een product te maken dat gegeven de eigen signatuur van
het dagblad optimaal beantwoordt aan de verwachtingen van de lezer voor
wie het product tenslotte wordt gemaaktt
Wij hebben in het voorafgaande steeds gesproken over de Iuitgever c~qt diens
redactiel of over lde zender~uitgever~redactiel daarmede aangevend de zeer
nauwe verbondenheid van de taak van de uitgever met de kwaliteit van het
product dat door diens redactie wordt gemaakt~ Niet alleen Idoor diens
redactiel~ maar die redactie handelt krachtens de door de uitgever verstrekte
opdracht~ die redactie staat in loondienst van de uitgever en zij heeft zich te
houden aan de door de uitgever bepaalde signatuur van het dagblad~ Uit het
bovenstaande blijkt enerzijds de groteverantwoordelijkheidvan de redactie
voor de inhoud van het redactionele gedeelte van het dagblad~ Maar nog
afgezien van het feit~ dat die verantwoordelijkheid een afgeleide verantwoor~
delijkheid is die voortspruit uit de door de uitgever aan de redactie gedele~
geerde taak~ blijkt uit het bovenstaande tevens~ dat een goed~ geintegreerd
productbeleid ook met betrekking tot de redactionele inhoud van de krant
een taak is~ die de redactionele taak insluit~ maar daar ver boven uitgaat en
duidelijk valt onder de eindverantwoordelijkheid van de uitgever~ die aan
alle geledingen van het dagbladbedrijf leiding moet geven om door een goede
cobrdinatie van de redactionele~ de technische~ de administratieve en ver~
kooptechnische werkzaamheden te komen tot een goed product en daardoor
tot goede ondernemingsresultaten~ waardoor de continuiteit van de onder~
neming wordt gegarandeerd ten behoeve van de werknemers~ de kapitaal~
verschaffers en de lezerst De pogingen van sommige journalisten de band
tussen uitgever en redactie door te snijden c~q~ de verantwoordelijkheid van
de uitgever voor de redactionele signatuur en inhoud van de krant te ont~
kennen c~q~terug te dringen~ zijn in strijd met een juiste opvatting van de taak
van de dagbladuitgevert
Deze pogingen zijn alleen verklaarbaar vanuit het projectiestandpunt~ waar~
bij het redactionele product wordt gezien als de verheven schepping van een
redactie die pretendeert een zodanig belangrijke boodschap te zenden te
hebben~ dat die omwille van het door die redactie zelf bepaalde belang ook
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inderdaad uitgezonden moet worden~ geheel onafhankelijk van de vraag of
er buiten die redactie ook maar een mens enige belangstelling voor die bood~
schap heeft~ laat staan een zodanige omvangrijke groep dat die het voortbe~
staan van dat dagblad op economische basis kan garanderent Vandaar dan
ook~ dat men in diezelfde journalistieke kringen pleitbezorgers vindt voor de
overheidssteun aan dagbladen~ die door die overheidssteun in staat gesteld
moeten worden hun alleen zichzelf zaligmakend projectiewerk te verrich~
ten~ Op die manier heeft krantje~maken niets meer te maken met massa~
communicatie~
Massacommunicatie veronderstelt de aanwezigheid van zenders~ die een bood~
schap willen zenden naar een bepaald publiek en de techniek van massa~
communicatie veronderstelt otat dat die zenders bij het formuleren van hun
boodschap naar inhoud en vorm rekening wensen te houden met de recht~
matige verwachtingen die het publiek er met betrekking tot het betreffende
medium op na houdtt
Iets heel anders is de vraag of de redactie~ gezien haar grote verantwoorde~
lijkheden met betrekking tot de signatuur van de krant en gezien het feit
dat de redactionele werkzaamheden een goed teamwork noodzakelijk maken~
behoefte kan hebben aan een redactiestatuut en een hoofdredactiesta~
tuut~ waardoor die bijzondere verantwoordelijkheid wordt geaccentueerd
en waardoor het teamwork tussen redactie en hoofdredactie nader wordt
gepreciseerd~ Dat in die statuten ook de bijzondere zorg van de redactie voor
het behoud van de identiteit van de krant gestalte krijgt door het recht bij
wijziging van de identiteit inspraak te hebben~ is in de huidige tijd met een
hausse aan overnemingen en fusies van dagbladen een redelijk en gerecht~
vaardigd verlangent Maar dat neemt niet weg~ dat de zorg voor het behoud
van de identiteit in de bestaande verhoudingen primair berust bij de uitgever
van het dagblad~ die zich daarbij tevens dient te laten leiden door het belang
dat de lezers aan de eens gegeven identiteit van de krant hechtent
Op grond van het voorafgaande constateren wij enerijds een spanning tussen
de uitgever en de onafhankelijkheid van de redactie~ Anderzijds constateren
we dat de uitgeverstaak in het dagbladbedrijf aanzienlijk meer omvat dan
alleen de zorg voor een goed redactioneel productt Een zorg~ die de uitge~
vers in het dagelijks beleid delegeren aan de hoofdredactie~ doch die de uit~
gever nooit volledig kan delegerent Op de eerste plaats niet~ omdat hij als uit~
gever~ gezien de statuten van de onderneming~ verantwoordelijk blijft voor het
handhaven van de signatuur van de krant~ terwijl hij bovendien civielrech~
terlijk aansprakelijk is voor de inhoud van de krantt Op de tweede plaats
niet~ omdat de redactionele kwaliteit van het product van het grootste com~
merciële belang is en tenslotte niet~ omdat hij als uitgever aan de redactie de
middelen zal moeten verschaffen om dat gewenste goede product te kunnen
maken en op grond daarvan natuurlijk wil weten hoe die middelen besteed
worden~ mtatwt mee wil spreken over het redactionele beleidt
Vandaar dat wij het streven naar een loskoppelen van de redactionele funa
tie van de uitgeversfunctie op marketingttechnische gronden liever zouden
vervangen door een vorm van integratie van beide functies~ waarbij én de
eigen verantwoordelijkheid én de onafhankelijkheid van de redactie volledig
gerespecteerd blijven~ Een gunstig voorbeeld van een dergelijke integratie
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achten wij dan ook het opnemen van de hoofdredacteur qualitate qua in de
directie van de dagbladondernemingt De hoofdredacteur~directeur kan van~
uit zijn eigen specifieke verantwoordelijkheid en discipline op die plaats bij~
dragen tot het totaaltbeleid van de onderneming~ zoals ook de financieel~
economische~ en de technische directeur dat doen~ In het directie~beleid
wordt aldus bovendien een verantwoorde synthese gerealiseerd tussen de
uitgeversverantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid~ Boven~
dien verkrijgt de hoofdredacteur daardoor als directielid de status van werk~
gever~ hetgeen o~i~ de duidelijkheid van de verhoudingen binnen de redactie
ten goede komtt Tenslotte kan deze figuur van de directeur~hoofdredacteur
extern zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk de verantwoordelijkheid voor
de inhoud van de krant geheel op zich nement

Z De prijs van het dagblad

~I t l De prijspolitiek in het dagbladbedrijf

Meertens omschrijft het commercieel beleid van een onderneming als een
beleid~

Itt gericht op een bijdrage tot de actuele bevrediging van behoeften~
Z gebaseerd op een inzicht in de reacties van de markt en van de individuen die de
markt samenstellen of vertegenwoordigen~
J~ strevend naar het bereiken van winsYf

Na deze begripsbepaling vervolgt Meertensi

Wij vinden in deze begripsbepaling tevens een duidelijke parallel met de hoofdproble~
men van het commerciële beleid in een onderneming~ Wij kunnen immers stellen tegern
ove r ~
t ~ de behoeftebevrediging de artikelpolitiek
Z het inzicht in de markt ~ de afzetpolitiek
S~ het streven naar winst de prijspolitiekl

Hoewel in een actief marketing~beleid de prijs zeer verschillende doeleinden
kan dienen~ blijft vaststaan dat zeker op de lange termijn de prijs een belangt

q rijk instrument is tot winstmaximalisatie~ In het verloop van dit hoofdstuk
zullen wij op de andere mogelijke functies van de prijs in het marketingt
beleid in de abonnementensector van het dagbladbedrijf nader terugkomen~
Op dit moment echter willen wij eerst aandacht geven aan de functie van de
prijs met betrekking tot de winstmaximalisatiet
In het eerste hoofdstuk van deze studie hebben wij als een uitgangspunt
voor het marketing~beleid van het dagbladbedrijf geformuleerd~ dat de beide
activiteiten van de dagbladuitgever in principe winstgevend zouden moeten
zijnt In hoofdstuk Z hebben wij aangetoond~ dat het dagblad een ambigu
product ist Het is enerzijds een informatiemedium dat de dagbladuitgever op
zijn abonnementenmarkt verkoopt~ Het is anderzijds een transportmiddel
voor de boodschap van de adverteerder naar zijn prospects die hij binnen de
lezerskring van het dagblad aanwezig acht~ Wij trachtten duidelijk te maken
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dat er aldus in wezen twee producten zijw het dagblad en de dagbladt
advertentie~ en twee markteni de abonnementenmarkt en de adverteerderst
markt~ waarbij wij erop wezen dat hoewel beide producten en markten te
onderscheiden zijn~ zij een grote mate van interdependentie vertonen
waarmee bij beide exploitaties rekening gehouden zal moeten worden Izie
figuren f en Z op blzt Z S en Zalt Uitgangspunt voor het marketingtbeleid
van de dagbladenonderneming dient oti~ te zijn~ dat de dagbladuitgever~ die
op beide markten met verschillende producten~ met verschillende verkoop~
activiteiten en met verschillende soorten prijzen als ondernemer actief is~ er
ook naar moet streven op beide markten een ondernemersloon te verdienen
dus op beide markten er naar moet streven winst te maken~

IThe price of anything is the sum of money paid ~ not merely asked or offered~ but
actually paid ~ in exchange for itl~Z

De grote vraag is nu wat de abonnee feitelijk koopt voor zijn abonnements~
geld~ De advertentionele boodschap maakt~ zoals in hoofdstuk fi werd
aangetoond~ een wezenlijk onderdeel uit van het dagblad~ zonder hetwelk
het dagblad op de abonnementenmarkt niet of zeer moeilijk verkoopbaar is~
Toch kan de dagbladuitgever bij de bepaling van de abonnementsprijs
redelijkerwijze de kosten verbonden aan de advertentionele informatie niet
in de abonnementsprijs doorberekenen om de eenvoudige reden~ dat deze
kosten van de advertentionele informatie dóór de adverteerder aan de dag~
bladuitgever worden betaald juist met de bedoeling aan de lezer van het
dagblad een gratis door de adverteerder bekostigde informatie te leveren
voor diens product of dienst~ Indien de dagbladuitgever zijn kosten met
betrekking tot de advertentionele informatie ook nog eens geheel of
gedeeltelijk door de abonnee zou laten betalen~ zou de uitgever die kosten
dus geheel of gedeeltelijk dubbel betaald krijgen en zou hij bovendien
handelen in strijd met de bedoeling van de adverteerder~
De abonnementsprijs dient derhalve in principe zodanig te worden vast~
gesteld~ dat daardoor de kosten van de redactionele informatie in strikte zin
worden gedekt en bovendien een redelijke winst op het redactionele product
wordt gemaakt~ terwijl door de advertentieprijs in principe de kosten van de
advertentionele informatie moet worden gedekt en tevens een redelijke ont
dernemerswinst op de advertentietexploitatie moet worden gerealiseerd~ Op
de elementen die de advertentieprijs bepalen komen wij nog terug in
hfdst~ f f t
De abonnementsprijs moet dekken de redactionele informatie in strikte zin~
De toevoeging Iin strikte zinl heeft betrekking op de feitelijke omstandigheid~
dat de redactionele omvang van de krant regelmatig niet om redactionele~
doch om advertentionele redenen moeten worden uitgebreid tot meer dan
redactioneel Iin strikte zinl noodzakelijk wordt geacht~ Het is namelijk
wenselijk dat er een redelijke kwantitatieve verhouding bestaat tussen
redactionele en advertentionele informatiet Indien de redelijke verhouding
door een hoog advertentietaanbod wordt doorbroken~ dan bestaat het reële
gevaar dat de attentiewaarde van de advertentie in de verdrukking komt~ Het
zal daarom in die gevallen noodzakelijk zijn meer redactionele informatie te
verstrekken om daardoor de kwantitatief noodzakelijke evenwichtige ver~
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houding tussen redactionele en advertentionele informatie te herstellent De
vraag is nu waar de grens ligt tussen de redactionele informatie in strikte zin
en de toegevoegde redactionele informatie die op grond van het aantal
advertentiepaginals moet worden verstrektt Die grens wordt bepaald door
het vaststellen van de omvang van de zogenaamde Irompkrantl~ De omvang
van de rompkrant wordt bepaald door de hoeveelheid en soort van redactio~
nele informatie die het dagblad~ gelet op zijn aard en functie in het ver~
spreidingsgebied~ aan zijn lezers moet verstrekken om als redactioneel
medium zijn functie goed te vervullen~ In principe zal de omvang van die
rompkrant dus altijd gehandhaafd moeten blijven~ ook wanneer er van ad~
vertentionele zijde maar een zeer gering aanbod van advertenties is~ De
omvang van de rompkrant zal per krant en per verspreidingsgebied kunnen
verschillen~ afhankelijk van de opvattingen die redactie en uitgever gezamen~
lijk hebben over de taak en functie van hun krant in het verspreidingsgebied~
Wij kunnen ons voor een regionale krant bijvoorbeeld de volgende
rompkrant voorstellew

maandag binnern en buitenland Z paginals
provincienieuws Z paginals
diversen fwaaronder kunst~

strips~ radio en TtVJ l pagina
sport ~ paginals

totaal lZ paginals

dinsdag tlm binnew en buitenland S paginals
vrijdagi financiën l pagina

diversen l pagina
radio en TtV~ l pagina
sport Zt~i pagina
provincie J Ih pagina
totaal lZ paginals

zaterdagt binnern en buitenland b paginals
financiën l pagina
cultuur en diversen l lfi pagina
radio en T~Vt V~z pagina
sport g paginals
provincie a paginals
totaal l~ paginals

Deze totale rompkrant omvat aldus ~ ~ paginals per week~ waarbij er
rekening mee is gehouden~ dat op maandag ingevolge de C ~ A ~ O~ technisch
personeel pas vanaf Is nachts l Z uur gewerkt mag worden ftenzij tegen over~
werktarief een uur vroegerl waardoor de omvang van de maandagkrant
wordt beperkt~ waarmee voorts de mogelijkheid aanwezig is om van dinsdag
tlm vrijdag te switchen tussen sport en provincie pagina~s en waarbij ten~
slotte rekening is gehouden met een ruimer aanbod van redactionele infor
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matie in de zaterdagse weekend~krantt
Voor een nationale krant zal de verdeling van het aantal paginals zeker
anders liggen ~ Zo zal in een nationale krant meer ruimte gegeven worden aan
binnern en buitenlands nieuws en afhankelijk van aard en functie wellicht
ook meer aandacht aan financiën en kunst ~ Daarentegen zal zeker minder
aandacht gegeven worden aan provincienieuws ~ terwijl in verband met de
regionale sportverslaggeving misschien ook iets minder sportpaginals
verstrekt kunnen wordent Overigens betreft het hier slechts een voorbeeld
waarvan in de praktijk elk dagblad naar boven of naar onder afwijkt ~
In dit voorbeeld zou de jaarlijkse rompkrant een redactionele informatie
moeten verstrekken van rond J gOO paginals redactionele tekst ~ ook wan~
neer daar bijvoorbeeld slechts ZOOO paginals advertenties tegenover zouden
staant Wanneer nu dezelfde krant ~ om een extreem voorbeeld te noemen ~
bOOO paginals advertenties zou hebben ~ zal de uitgever met het oog op de
attentiewaarde van de advertenties zijn aantal redactionele paginars zeker
uitbreiden boven de S gOO paginals van de rompkrantt Aangenomen dat hij in
dit geval a bOO paginals redactionele tekst zou geven~ dan geeft hij dus fiOO
pagina~s meer redactionele informatie dan Iin strikte zinl redactioneel
noodzakelijk zou zijn ~ Welnu ~ in dat geval kan men er voor pleiten dat de
kosten van die FiOO paginals niet door de abonnementsprijs ~ maar wel geheel
of gedeeltelijk door de advertentieprijzen gedekt worden ~ Geheel of gedeel~
telijk ~ omdat ontegenzeggelijk de abonnee ook belang heeft bij de uitbreit
ding van het aantal redactiepaginalst
Wij realiseren ons zeer wel dat wij in het bovenstaande een redenering
hebben opgezet ~ die velen in het dagbladbedrijf vreemd zal aandoen ~ De
redenering ~ dat abonnementsprijzen een vergoeding moeten geven voor de
kosten van productie en verspreiding van de redactionele informatie en dat
de advertentieprijzen een vergoeding moeten geven voor de kosten van
productie en verspreiding van de advertentionele informatie ~ gaat uit van de
praemisse dat de kosten van beide activiteiten verbijzonderd worden en dus
bekend zijnt Dit laatste echter is in de dagbladwereld niet of slechts zeer
incidenteel het gevalt Algemeen gaat men er in de dagbladwereld van uit ~ dat
een inzicht in de rentabiliteit van de beide afzonderlijke activiteiten niet
mogelijk is ~ omdat aan de kostenzijde de kosten niet naar de beide activi~
teiten verbijzonderd kunnen wordent Deze kosten vormen volgens de
algemene opvatting een zodanig economische eenheid ~ dat verbijzondering
niet mogelijk ist Tengevolge daarvan kan men er volgens de geldende opvatt
tingen slechts naar streven de totale inkomsten uit abonnementen en
advertenties zo hoog te laten zijn dat zij de totale kosten dekken en bovent
dien nog een netto overschot opleveren ~ Het zou in het kader van deze
studie te ver voeren de argumenten die door de voorstanders van deze visie
worden aangevoerd ~ uitvoerig te behandelent Wij willen hier slechts ingaan
op de funeste gevolgen van deze opvatting voor het commercieel beleid van
de onderneming ~
l~ Zakelijk gezien is ook voor het dagbladbedrijf het maken van winst een
normale ondernemingsdoelstellingt Winst is gelijk aan het positieve verschil
tussen opbrengsten en kosten W j~ terwijl de opbrengsten gelijk zijn aan het
afzetkwantum ~Xj vermenigvuldigd met de verkoopprijs IPIt In formule
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kunnen we dus schrijvent

Ill W ~ XIP ~ K l

Wanneer deze eenvoudige formule wordt toegepast op het dagbladbedrijf~
komen we logischerwijze tot de volgende formule~

lZl W w XdIPd ~ KdI t lXalPa ~ Kaj

waarbij ~

W w totale winst dagbladbedrijf
Xd w aantal verkochte dagbladen
Pd w prijs van het dagblada
Kd w kostprijs redactioneel gedeelte dagblad

Xa w verkochte advertentiemillimeters

Pa ~ advertentieprijs
Ka ~ kostprijs advertentioneel gedeelte dagblad

In de huidige situatie zijn echter Kd en Ka onbekend~ zodat de formule nu
moet luident

Ís~ Ww IXdtPd t XaPaI ~ K

waarbij K ~ Kd t Ka~ maar waarbij de componenten Kd en Ka onbekend
blijven~ Wanneer we ervan uitgaan dat W ~ Wd t Wa waarbij Wd de winst
voorstelt uit de dagbladabonnementenexploitatie en Wa de winst uit de
advertentie~exploitatie~ kunnen we formule Z aanvullen als volgt~

Ial W w Wd t Wa m jXdPd ~ Kdj t jXaPa ~ Kaj

Deze formule toont aan~ dat men voor een behoorlijke analyse van de totale
winst in het dagbladbedrijf inzicht zou moeten hebben in Wd en Wa en in
de zes factoren die deze beide bepalen te wetew

Xd ~ Pd ~ Kd~ Xa~ Pa en Kat

In feite heeft men dus geen exact inzicht in Kd en Ka en dus ook niet in Wd
en Wa~ zodat een behoorlijke bedrijfseconomische winst~analyse naar de
diverse samenstellende factoren niet mogelijk is~

Z Het tweede bezwaar tegen de afwezigheid van kostenverbijzonderingen
per afzonderlijke activiteit heeft betrekking op het prijsbeleidt Hierboven
zagen we dat W ~ Wd t Wa en dat Wd w XdIPd ~ Kd zoals Wa ~ XaIPa ~ Ka~
Uit deze formule blijkt duidelijk dat de stelling dat de prijs een belangrijk
instrument is voor winstmaximalisatie volkomen juist is~ mits die prijs gezien
wordt in relatie tot de kosten en het aantal verkochte dagbladen en vert
kochte advertentietmilimeters~ Het zal na het bovenstaande geen verder
betoog behoeven dat de toepassing van de formule Q j waar de dagblad~
ondernemingen zich in feite op baseren~ bedrijfseconomisch op zeer grote
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bezwaren stuitt In feite moet geconstateerd worden dat het gebruik van
formule ~ J j bedrijfseconomisch onaanvaardbaar is~

l Het derde bezwaar tegen de afwezigheid van kostenverbijzonderingen
heeft betrekking op de praktische onmogelijkheid een bedrijfseconomisch
verantwoorde verhouding vast te stellen tussen abonnementsinkomsten en
advertentie~inkomsten~ Men gaat er van uit~ dat de abonnementsinkomsten
gezien de inelasticiteit van de vraag op de abonnementenmarkt aanzienlijk
minder conjunctuurgevoelig zijn dan de advertentie~inkomsten~ zulks tent
gevolge van een hoge mate van elasticiteit op de advertentiemarkt~ Op grondtvan deze op zich juiste constatering wordt onmiddellijk geconcludeerd dat
de conjunctuurgevoeligheid van de totale dagbladonderneming dus zal
verminderen wanneer men de abonnementsprijs relatief meer verhoogt dande advertentieprijzen~ Deze conclusie is op zich volkomen juist~ maar aan diejuiste conclusie ligt een duidelijke redenering ten grondslag~ De wens om de
conjunctuurgevoeligheid te verminderen~ spruit voort uit de overweging datdie conjunctuurgevoeligheid bij een teruglopende conjunctuur de winstt
capaciteit van de onderneming aantast~ Dit is ook juistt Immers~
Wm Wa ~ Wdt Indien tengevolge van een conjuncturele recessie of tenge~volge van structurele ontwikkelingen in de concurrentieverhoudingen op de
advertentiemarkt ~welke factor zoals wij eerder aantoonden zeker niet
onderschat moet wordenj Wa dreigt terug te lopen~ is het noodzakelijk ter
consolidering van W maatregelen te nemen ter verhoging van Wdt
Theoretisch zijn de volgende maatregelen mogelijk~
~ verhoging van Pd
~ verlaging van Ka
~ verlaging van Pa waardoor Xa zodanig toeneemt dat na de verlaging van
Pa het resultaat van Xa~Pa hoger wordt dan voor de verlaging van Pa
~ verlaging Pd waardoor een verhoging van Xd zou kunnen optreden waart
door het resultaat van XdPd na de verlaging van Pd hoger wordt dan daar~
voort jdeze mogelijkheid is overigens meer theoretisch dan praktisch gezien
de inelasticiteit van de vraag op de abonnementenmarktj
~ verlaging van Kd
~ verhoging van Xd fvoor deze mogelijkheid geldt hetzelfde bezwaar als
voor de verlaging van Pd I
Verhoging van Xa bij handhaving van Pa komt gezien de conjuncturele situa~
tie waarvan wij uitgingen~ uiteraard niet in aanmerkingt De overweging van
de andere mogelijkheden komt echter alleen in aanmerking wanneer een
duidelijk inzicht in de verbijzonderde kosten zou bestaan~ hetgeen echter
niet het geval ist Gegeven deze situatie is het duidelijk dat men wel moet
grijpen naar de enige oplossing namelijk naar de verhoging van de abonne~
mentsprijs~ Het probleem is echter~ dat men door het gebrekkige inzicht inde kosten nauwelijks kan berekenen tot hoever die abonnementsprijs~
verhogingen moeten gaan~ Indien tengevolge van conjuncturele en structut
rele ontwikkelingen de advertentie~omzetten ~relatiefj blijven dalen~ terwijl
Ka stijgt ctqt relatief minder daalt~ dan blijft het theoretisch mogelijk met
behulp van formule jS j de noodzakelijke verhogingen van de abonnementst
prijs te berekenen~ Het is echter niet ondenkbaar en de eerste indicaties zijn
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daa rvoor al aanwezig ~ dat de abonnementsprijs niet ad libitum verhoogd kan
worden ~ omdat boven een bepaald punt de inelasticiteit van de vraag gaat
verminderen waardoor een voorzichtiger abonnementsprijsbeleid noodzake~
lijk wordt~ Op dat moment zal naar een van de andere hierboven omschret
ven mogelijkheden gegrepen moeten worden om een positieve W te handt
havent Zonder een inzicht in de verbijzonderde kosten is dat echter niet
mogelijk ~ De huidige verhouding tussen abonnementenomzetten en adver~
tentietomzetten ligt op IS t b l~ st Men streeft er thans naar deze verhouding
te brengen op bO i bOt Waarop dit streven gebaseerd is ~ kan niemand zeggen
en of die I idealel verhouding wel juist is kan ook niemand zeggent Vast staat~
dat in het buitenland ~ met name in Engeland de bO ~ fiO verhouding reeds
gepasseerd is ten gunste van de abonnementenopbrengst ~ Uit een publicatie

j van het Department of Trade and l ndustry blijkt~ dat de abonnementen in~
komsten in lg~Il reeds OHr r van de totale inkomsten uitmaakten jtabel ZZII

Tabel ZZ Circulation and Advertising Revenues for Daily Morning Newspapersb

I JfiS tg~t

E mis ~ share of total E mis ~ share of total

circulatiomrevenue W ag ~ t Ií ga s ~I~ G I~r
advertisemenurevenue fiJ fiO~g l~ n azAlk

~g t Het vierde bezwaar tegen de afwezigheid van kostenverbijzondering heeft
betrekking op de kostenbewaking~ Men zal bij een doelmatige kosten~
bewaking toch een relatie willen leggen tussen de kosten en de omzet waar~

voor die kosten zijn gemaaktt Het spreekt vanzelf dat waar de omzetten wel

verbijzonderd aanwezig zijn~ de doelmatigheid van de kostenbewaking zal
zijn gediend met een eveneens verbijzonderd inzicht in de kosten~

fi~ Het vijfde bezwaar tegen de afwezigheid van verbijzonderde kosten heeft

betrekking op de enorme moeilijkheden waarmee het marketingtbeleid in

zijn geheel~ dus zelfs nog afgezien van het prijzenaspect~ daardoor te maken
krijgt~ Het marketing~beleid in de dagbladondernemeing richt zich op ver~
schillende producten die met verschillende marketingtinspanningen op vert
schillende markten met verschillende prijzen verkocht moeten wordent De
hoogte van de financiële marketing~inspanning voor beide producten wordt
bepaald door inzicht in de kosten per eenheid product bij de factory~output
in de relatie tot de verkoopprijst Het verschil tussen beide geeft de marge
aan ter bepaling van de financiële marketingAnspanning en de resterende
winst~ Deze marge is dus bepalend voor het marketing~budget per product
en voor de verdeling van het budget over de verschillende marketing~mix
elementen~ inclusief de promotionele instrumenten~ waarbij de keuze van de
in te schakelen instrumenten op zich reeds afhankelijk is van de hoogte van
het totale beschikbare budgett De keuze van de marketingtinstrumenten en
de afstemming onderling op elkaar moet binnen het beschikbare budget

gericht zijn op het realiseren van winstmaximalisatie met betrekking tot het
betrokken productt Welnu~ door de afwezigheid van een gespecificeerd
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kosteninzicht kan niet alleen geen op redelijke inzichten afgestemd marke~
ting~budget worden vastgesteld~ maar ontbreken tevens de gegevens die
nodig zijn om de inschakeling van de verschillende marketingtmix elementen
te bepalen met het oog op het streven naar winstmaximalisatie~ Dit geldt
uiteraard zowel voor de marketing~activiteiten in de abonnementent als voor
die in de advertentiesector~ Vragen aW hoeveel mag worden uitgegeven voor
producttverbetering~ voor promotions~ voor reclame~ voor verbetering van
het verkoopapparaat~ voor salestpromotion~ voor verbetering van het distri~
butie~apparaat~ kunnen niet beantwoord worden~ althans niet wanneer men
het effect van die maatregelen op de winstcapaciteit per product wil begroten~
terwijl die gegevens voor een behoorlijk marketingbeleid toch absoluut
noodzakelijk zijn~ Het is eveneens praktisch onmogelijk het effect van de
marketing~inspanningen op beide producten te meten~ het is zelfs niet moge~
lijk tijdens de uitvoering van de verschillende plannen deze uitvoering aan
de hand mede van kostengegevens per product goed te beheersen~

Indien wij deze vijf bezwaren tegen de afwezigheid van een verbijzondering
van de kosten tezamen en in hun onderling verband bezien~ moeten wij tot
de conclusie komen~ dat een doelmatig~ modern commercieel beleid in het
dagbladbedrijf niet mogelijk is wanneer men niet overgaat tot een verbijzom
dering van de kostent Wij zien ook niet in~ waarom zulks niet mogelijk zou
zijnt In vele zgn~ gemengde bedrijven~ waar naast een dagblad bijvoorbeeld
ook een handelsdrukkerij enlof periodiekenuitgeverij worden geëxploiteerd~
worden de kosten toch wel naar deze activiteiten verbijzonderd~ Waarom
zou dan een verbijzondering binnen de dagbladexploitatie niet mogelijk zijn~
Als we de verschillende kostensoorten en kostenplaatsen in het dagbladbe~
drijf analyseren~ blijkt een verbijzondering naar kostendragers zeer wel mo~
gelijk~ Wij gaan bijvoorbeeld uit van de volgende kostensoortew
l ~ lonen
Zt salarissen
S~ sociale lasten
at papier
b ~ hulpstoffen
fi ~ afschrijvingen
~ kracht en licht
St marketingkostew
gt research and development

lOt interest~
Deze kostensoorten kunnen worden uitgesplitst naar een aantal kostenplaatt
sen~ waaronder wij~ wederom bij wijze van voorbeeld~ noemeni
at redactie
bt zetterij
c ~ rotatiedrukkerij
d ~ expeditie
et administratie
f ~ marketingafdelingi

at marketing abonnementen
b ~ marketing advertenties
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Wanneer de kostensoorten en de kostenplaatsen eenmaal zijn vastgesteld~
volgt de verdeling over de kostendragers t~w~ de krant als product op de
lezersmarkt en de advertentionele dienst fkrant en advertentieslt In sommige
gevallen zal deze toerekening naar kostendragers en kostenplaatsen zeer een~
voudig zijn~ in andere gevallen zullen tevoren bepaalde normen en tarieven
moeten worden vastgesteld aan de hand waarvan de toerekening dient te get
schiedent Een nadere bestudering van de kosten per kostenplaats maakt
duidelijk wat wij bedoelent

Ad ai
Redactiekostent Deze zullen voornamelijk voor rekening komen van de
krant ~ met uitzondering van een nader vast te stellen gedeelte van de kosten
van de redactionele informatie die uit advertentionele overwegingen werden
gemaakt ~ Deze laatste kunnen komen ten laste van de advertenties ~

Adb~
De zetkosten ~ Veelal worden voor het zetten van advertentie~ en tekstpagi~
nals afzonderlijke machines gebruikt ~ Bij een goede planning ~ werkverdeling ~
voortgangscontrole en tariefering in mam en machine~uren kunnen de zet~
kosten tamelijk nauwkeurig worden toeberekend naar de beide kostendra~
gers ~

Ad ct
De kosten van de rotatiedrukkerij ~ waaronder tevens begrepen de práget en
stypekosten ~ zijn direct te relateren aan het aantal redactie~ en advertentie~
paginals en kunnen alsdus eenvoudig naar de kostendragers worden toebere
kend~

Ad d~
Hetzelfde geldt voor de expeditiekosten ~ die eveneens aan de hand van het
aantal redactie~ en advertentiepaginals over de kostendragers verdeeld kurn
nen worden~

Ad et
De administratiekosten zijn voor een groot deel direct toerekenbaar~
at de advertentie~administratie en facturering voor rekening van de adver~
tenties~
bt de abonnementenregistratie en facturering voor rekening van de
krant~
ct de kosten van de debiteurenadministratie en incasso kunnen naar rato
van de werkelijke debiteuren saldi en de werkelijke incassokosten over beide
kostendragers verdeeld worden~
d ~ de overige administratiekosten dienen aan de hand van vast te stellen
normen over beide kostendragers verdeeld te worden~

Ad it
De marketing~abonnementenkosten komen voor rekening van de krant en
de marketing~advertentiekosten komen voor rekening van de advertentiest
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De bovenstaande verdeling van kosten wordt globaal weergegeven in de
kostenverdeelstaat van tabel ZB ~ Het spreekt vanzelf dat wij het toet
rekeningsprobleem hierboven sterk vereenvoudigd hebben weergegevent
De praktijk zal aanzienlijk meer problemen oproepen~ maar dat neemt niet
weg~ dat met toepassing van moderne administratieve technieken en bij in~
voering van de methode van direct costing dit kosten~toerekeningsprobleem
oplosbaar moet zijnt Onder de methode van direct~costing verstaan wij hier
het systeem waarbij alle kosten ~niet alleen de variabele~ maar ook de vaste
kostenj zoveel mogelijk worden uitgesplitst naar kostenplaatsen~ op een zo~
danige wijze dat het niet naar kostenplaatsen toeberekende saldo van de
vaste kosten tot het uiterste wordt gereduceerd~ Aldus wordt niet alleen een
inzicht verkregen op welke wijze deze vast kosten over de verschillende kost
tenplaatsen worden verdeeld~ maar tevens kan worden vastgesteld in hoe~
verre de vaste kosten drukken op de beide kostendragers~
Wij realiseren ons dat een dergelijke verbijzondering van de kosten voor vele
dagbladbedrijven een diep ingrijpende administratieve reorganisatie zal betet
kenen~ die niet alleen veel tijd ~ werk en inspanning in beslag zal nemen~ maar
aanvankelijk ook met aanzienlijke kosten gepaard zal gaan~ Daar staat tegent
over dat het naar onze opvatting praktisch onmogelijk is een doelmatig~
modern commercieel beleid te voeren in het dagbladbedrijf wanneer het
probleem van de verbijzondering der kosten niet wordt opgelost~
Tenslotte over dit probleem nog twee opmerkingent Op de eerste plaats
kunnen in de hierboven aangegeven verdelingen nog verfijningen worden
aangebracht~ met name met betrekking tot de kosten van het redactionele
product in zoverre die de kosten voor het redactionele product in Istrikte
zinl te boven gaant Men zal dan eerst dienen te beslissen of men deze kosten
in hun geheel of slechts gedeeltelijk~ en indien gedeeltelijk voor welk deel~
zal toerekenen naar de advertentionele kostent En deze toerekening heeft
dan in principe niet alleen betrekking op de redactiekosten~ maar ook op
alle andere kosten~ zoals zett~ druk~~ expeditiet~ papierkosten etc~ Boven~
dien zullen de hierboven gesuggereerde sleutels per onderneming aan de
eigen specifieke opvattingen~omstandigheden en productiewijzen aangepast
moeten worden jhet zal bijvoorbeeld een aanzienlijk verschil maken of inen
nog geheel in lood zet of geheel fotografisch zet of misschien gedeeltelijk
met lood en gedeeltelijk fotografischt Hiervoor kunnen geen algemene regels
gegeven worden~ maar dit zal per onderneming afzonderlijk aangepast aan de
eigen omstandigheden opgelost moeten worden~~ De tweede opmerking
heeft betrekking op de wijze van kostprijsberekeningt Wanneer wij pleiten
voor een verbijzondering van de kosten naar het advertentionele en het
redactionele product dan bedoelen wij uiteraard niet dat ieder advertentie~
en tekstpagina gecalculeerd moet worden overeenkomstig de kostprijscalcut
latieschema~s en voorschriften van het Koninkrijk Nederlands Verbond van
Drukkerijen of naar de richtlijnen van het Instituut voor de grafische
technieken~ Deze technieken zijn voor het door ons geschetste doel veel te
gecompliceerd en ook overbodig~ Wij doelen zoals gezegd in de administra~
tieve organisatie op de invoering van een methode van directtcosting gecom~
bineerd met een stelsel van normen en tarieven~ waarbij het van wezenlijk
belang is dat dit systeem tevens betrekking heeft op een goed systeem van
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budgettering en van frequente verslaggevingt Dit systeem moet het mogelijk
maken zowel in de begroting als in de verslaggeving de K te splitsen in Ka en
Kd waardoor een redelijk nauwkeurig inzicht in de totale kosten per product
ontstaat~ gespecificeerd naar kostensoort~ kostenplaats en kostendragerst
Doordat anderzijds ook de inkomsten verbijzonderd zijn wórdt het mogelijk
winst enlof verlies per product te bepalen op basis waarvan dan per product op
de hierboven omschreven wijze een behoorlijk op redelijke inzichten gebaseerd
commercieel beleid per product gevoerd kan worden~ Wanneer deze ver~
bijzondering van de kosten bij voorkeur op basis van een algemeen aanvaard
uniform rekeningstelsel~ ook tot uitdrukking komt in de cijfers betreffende
de enquête bedrijfsvergelijking~ zal de NtD ~ P ~ gaan beschikken over aanzien~
lijk meer gegevens om tot een beter gefundeerd prijsbeleid te komen~ terwijl
bovendien de cijfers uit de enquête bedrijfsvergelijking voor de individuele
dagbladen van aanzienlijk meer directe~ praktische betekenis zullen zijnt

~ItZt De abonnementsprijzen in het bijzonder

De prijs per eenheid product
De prijs van een product wordt vastgesteld per bepaalde eenheid product~
Die eenheid product behoeft niet noodzakelijkerwijs te bestaan uit een
exemplaar van het product~ De eenheid product kan worden uitgedrukt in
een vaste hoeveelheid~ in een gewicht~ in een lengtemaat of in een inhouds~
maatt Bijvoorbeeld een paar schoenen~ een kilo suiker~ een meter stof of een
liter melkt De vaststelling van de prijs per eenheid product in het dagbfad~
bedrijf~ de vaststelling dus van de in de vorige paragraaf behandelde factor
Pd en de eenheid waarin de factor Xd moet worden uitgedrukt~ stelt ons
voor een aantal problemen~ Hoewel de meeste dagbladen in verband met
incassoproblemen en de daaraan verbonden administratieve werkzaamheden
de weekabonnementer geruisloos hebben afgeschaft~ worden de abonne~
mentsprijzen vastgesteld per bindend besluit van de NtD~P~ op basis van het
weekabonnementt Door vermenigvuldiging met dertien ontstaat dan de prijs
van het kwartaalabonnement en door deling van het kwartaalabonnement
door drie verkrijgt men de prijs van het maandabonnement~ Afgezien van
berekeningsafrondingen worden er op langere termijn op abonnementen
geen kortingen van enige betekenis gegeven~ De vaststelling van de prijs per
eenheid product op de prijs van een los nummer stuit op verschillende be~
zwarent
l~ Het zou in strijd zijn met de aard van het product~ Zoals wij in het
volgende hoofdstuk zullen aantonen wordt in tegenstelling tot de situatie in
sommige andere landen~ ruim J~Mo van de totale Nederlandse dagbladoplage
verkocht in de vorm van een abonnement~ Op de abonnementenverkoop is
de gehele distributie en verkoop van het product afgestemdt Slechts ~ ~a l~o van
de totale oplage wordt verkocht als losse nummers en dit percentage is zo
hoog~ omdat drie grote nationale dagbladen door hun hoge percentage van
losse nummers ~ het hoogste ligt de Telegraaf met ZZ~WIo ~ het nationale
percentage sterk beihvloedent Als we de nationale dagbladen even buiten
beschouwing laten~ dan ligt het percentage van alle overige dagbladen tussen
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de l à Z~lo~ Op grond hiervan komt het ons logisch voor de eenheid prot
duct vast te stellen in een aantal te leveren exemplaren van het dagblad in
een bepaalde eenheid van tijd ~
Zt De vaststelling van de prijs per eenheid product in de prijs per los
nummer zou bovendien stuiten op een aantal praktische administratieve
problemen ~ Een dagbladbedrijf bijvoorbeeld met een oplage van IOOtOOO
zou te maken krijgen met maar liefst S I ~ OOO~ OOO eenheden productt Het
werken met dergelijke cijfers is theoretisch wellicht mogelijk ~ maar het zou
toch in de praktijk op ernstige moeilijkheden stuiten ~ omdat de kostent
opbouw van het per abonnement verkochte blad aanzienlijk gecompliceer~
der is dan de kostenopbouw van het in de losse verkoop verkochte nummert
S t Een derde doorslaggevend bezwaar is het feit dat de prijs per eenheid
product slechts zou kunnen worden bepaald voor een gemiddeld product en
niet voor een werkelijke eenheid product per los nummer ~ De omvang van
een los nummer van het dagblad ligt gemiddeld op rond Zfi paginals echter
met marges van l Z paginals op maandag tot IS paginals of nog meer op
zaterdag ~ met daartussen in op de vier overige dagen van de week iedere keer
weer een andere omvangt De gehanteerde gemiddelde prijs per nummer zou
dus in de praktijk slechts zelden de werkelijkheid benaderen ~ terwijl de
afwijkingen naar onder en naar boven meer dan bo van die gemiddelde
prijs zouden uitmakent

Wanneer wij dus op de grond van het bovenstaande concluderen~ dat de prijs
per eenheid product moet worden uitgedrukt in een abonnementenprijs~ rest
nog de vraag welke abonnementstermijn daarbij moet worden aangehoudent
Tegen de hantering van het weekabonnement~ zoals de NtD ~ Pt bij de prijst
vaststelling doet~ zijn drie bezwaren te opperen~
lt Reeds zeer vele dagbladen hebben het weekabonnement om praktische
en kostenredenen~ waaronder de kosten en problemen van de incasso~ afge~
schaft~ Men zou dus de prijs per eenheid product vaststellen in een eenheid
die in de handel praktisch niet meer of althans steeds minder wordt gebruiktt
Zt Hoewel het probleem van de dagelijks verschillende omvang bij het han~
teren van het weekabonnement aanzienlijk minder speelt dan bij het losse
nummer~ zullen toch ook per week de afwijkingen nog zeer groot kunnen
zijn~ doordat in zeer vele weken externe factoren een invloed op de omvang
uitoefenen~ die toch tot grote praktisch niet tevoren berekenbare omvangs~
afwijkingen kunnen voeren~
S~ Doordat het weekabonnement praktisch overal is afgeschaft wordt het
aantal eenheden product toch nog kunstmatig zeer hoog gehouden~ met alle
consequenties van een onnodig hoog aantal boekinqen~
Vandaar dat wij ook het weekabonnement menen te moeten afwijzent Het
komt ons dan ook voor~ dat het maandabonnement~ gezien de historische
achtergrond van het weekabonnement voor wat de verkoopprijs betreft
wellicht berekend conform de door de NtD ~ P ~ toegepaste wijze l ala maal
het weekabonnement~ de juiste eenheid product zou zijn~ En wel om de
volgende redenent
l ~ De berekening van de kostprijs van het maandabonnement houdt
rekening met de afwijkingen in de omvangt Over een maand genomen zal de
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kostprijs nog wel een gemiddelde prijs zijn~ maar het gemiddelde zal in de
werkelijkheid niet zulke grote afwijkingen naar boven en naar beneden
hebben~
Z De hantering van het maandabonnement reduceert het aantal boekingen
op een reële basis~
B ~ De hantering van het maandabonnement sluit aan bij de algemeen ge~
bruikelijke opzet van budgetteringen~ Op basis van maandabonnement zijn
kosten en opbrengsten redelijk te begrotent
at Het maandabonnement sluit goed aan bij de meest algemene gebruiket
lijke betalingswijze en betaaltermijnent Indien men van het kwartaal~
abonnement als eenheid product zou uitgaan~ zou men in feite met breuken
moeten gaan werken~ omdat de normale in acht genomen opzegtermijn voor
wat de betaling betreft een maand ist
b ~ Het maandabonnement biedt de mogelijkheid bij het samenstellen van
de jaarbegroting rekening te houden met de invloed van de seizoenen op de
omvang van het dagblad~
fi~ Om bovengenoemde redenen is het maandabonnement ook in de gehele
marketing~planning een goed werkbare eenheid~

Bij een krant met een oplage van IOOtOOO zal de factor XdPd op jaarbasis
bij een abonnementsprijs van f gJ O per maand en aannemende dat er geen
verkoop is van losse nummers~ moeten worden vastgesteld op f l O ~ gZO ~ OOO ~ ~
De kostprijs per eenheid product kan worden uitqedrukt in de formuler

Kd
Xd

waarbij deze formule zowel voor de begrote kostprijs als voor de werkelijke
kostprijs gebruikt kan worden~ en waarbij Xd dus het aantal maandabonnet
menten jc~q~ q wekelijksej voorsteltt

~IZZ~ De prijselasticiteit in de abonnementensector
In hoofdstuk B hebben wij bij de bespreking van de economische factor van
de omgevingsvariabelen reeds aandacht besteed aan het door Rooij gepubli~
ceerde onderzoek van het Nederlands Econorrisch instituut te Rottert
damtl De conclusie van het N~E~It was dat de vraag naar dagbladen in het
algemeen inelastisch is~ Ihetgeen inhoudt dat bij een stijging van het reële
inkomen met l~lo de vraag naar dagbladen Ina verloop van enkele jarenj met
minder dan l ~ó zal zijn toegenomenl~a Met betrekking tot de prijs en de
vraag kan men het ook als volgt formulerew indien de prijs van het dagblad
met l qo stijgt~ zal de verkoop van het dagblad met minder dan l~Io dalent Het
onderzoek van het N~ EtI~ had betrekking op de periode lgZb ~ IJBJ~ Daar~
na zijn voorzover ons bekend soortgelijke onderzoekingen in Nederland niet
meer verricht~ Interessant is daarom~ dat een recentelijk in Engeland ge~
houden onderzoek de conclusies van het NtEtl~ met betrekking tot de
inelasticiteit van de vraag bevestigt~ Het onderzoek werd ingesteld door de
Britse Thomsomorganisatie over de periode lgfiS t lWO en had betrekking
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op vijf nationale en IS regionale dagbladent In hun commentaar op de resul~
taten van dit onderzoek concluderen Wolfe en Bartram~

IObviously ~ the figures must be used with caution in that there have been a number of
other influences on sales over this period besides prices ~ such as changes in the number
of editions ~ format ~ editorial content ~ promotional campains and so on ~ Nevertheless
there seems a fairly consistent pattern and circulation price elasticities with two
exceptions lie between O J M~ ZO ~ That is to say ~ a tOlo increase in cover price can be
expected to produce a fall in sales of M~~Ict The implications of this to a publisher
are quite important ~ in that at least in the short~run a price increase can substantially
increase revenue ~ For example ~ suppose a daily paper was selling one million copies at a
cover price of ap ~ If the price was put to bp IZbIól ~ then circulation will fall by a
maximum of bOMO copies and total consumers expenditure will rise from f aO ~ OOO
a day to nearly f QTbOO and the net gain to the publisher will be in the region of
f btODO per day or f li~z million a year~ In addition to this there will be savings in newst
print handling costs~ and to offset this there may be possibly a marginal fall in
advertising revenuel ~ ~

Wanneer wij met alle door Wolfe en Bartram aanbevolen voorzichtigheid en
reserves zonder expliciet onderzoek de ontwikkelingen van vraag en prijs in
Nederland bekijken gedurende de afgelopen tien jaren~ kan men zonder veel
risico vaststellen dat de conclusies van het N ~ E ~ It en de conclusies van
Wolfe en Bartram met betrekking tot de Engelse situatie nog onverkort ook
op de huidige Nederlandse situatie in het algemeen kunnen worden toege~
past~ Nog steeds is er sprake van een grote mate van inelasticiteit van de
vraag op de Nederlandse abonnementenmarktt Voor de redenen waarom
met betrekking tot deze materie vooral in regionaal opzicht toch enige voor
zichtigheid geboden is~ mogen wij kortheidshalve verwijzen naar hetgeen wij
daarover in verband met de concurrentievariabele reeds in hoofdstuk Z
hebben opgemerkt~io
Aangezien de abonnementsprijzen voor de Nederlandse dagbladen bindend
door de N ~ D ~ Pt worden vastgesteld en het verlenen van kortingen niet is
toegestaanti ~ zijn penetrationtpricing en andere prijs~promotions praktisch
niet mogelijk~ Gezien de inelasticiteit van de vraag~ de conjuncturele en
structurele problemen waarin het dagbladbedrijf zich bevindt en gezien het
streven het dagbladbedrijf minder conjunctuurgevoelig te maken voor wat
betreft de invloed van de conjunctuur op de advertentietomzetten~ moet het
prijsbeleid van de N ~ D ~ Pt in dit opzicht in zijn algemeenheid juist genoemd
worden~ Behalve de hierboven geciteerde opmerkingen met betrekking tot
de regionale situatie~ willen wij echter ook nog eens herinneren aan hetgeen
werd opgemerkt bij de behandeling van de levenscyclus van het dagblad~
waarnaar wij kortheidshalve mogen verwijzen~tz
Vandaar dat de betekenis van de prijsfactor ais marketing~instrument slechts
gelegen is in de functie met betrekking tot de winstmaximalisatie~ Dat
betekent echter dat juist met het oog op de van buitenaf opgelegde verkoop~
prijzen~ het van het grootste belang is een inzicht te hebben in de kostprijs~
omdat het verschil tussen die beide prijzen de marge aangeeft waarbinnen
de hoogte van de winst in samenhang met het marketing~budget kan worden
bepaaldt
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~ Z B De prijs van de losse nummers
In het volgende hoofdstuk gaan wij uitgebreid in op de organisatie van de
verkoopkanalen mtbtt~ de verkoop van losse nummers~ In dat verband
besteden wij ook aandacht aan de economische betekenis van de losse~
nummerverkoop voor het dagbladbedrijf~ In dat kader zullen wij zien~ dat
juist met betrekking tot de losse nummers het mogelijk is uit te gaan van een
kostprijs op marginale kostenbasis waarbij alleen de papierprijs in rekening
wordt gebracht~ Het merkwaardige is nu~ dat met betrekking tot de werke~
lijke vaststelling van de verkoopprijs per los nummer weinig beleid bij de
dagbladen valt vast te stellent De NtDtP~ bepaalt zeer stringent de abonne~
mentsprijzen~ De prijzen van de losse nummers laat zij vrij~ Deze worden o~it
op basis van eenvoudige ervaringsgegevens vanuit de markt vastgesteldt In
theorie zou men twee opvattingen kunnen huldigeni
a~ De lossetnummerverkoop heeft betrekking op de incidentele~ althans
waarschijnlijk niet regelmatige verkoop van een enkel los nummer aan een
kopert De abonnementenverkoop heeft betrekking op een regelmatige
afname~ gedurende dikwijls zeer lange periodent Op grond daarvan is het
redelijk de abonnee een kwantumkorting te verstrekken~ zodat de abonnet
mentsprijs lager ligt dan de totale prijs van alle losse nummers per abonne~
mentsperiode~
bt Bij de abonnementenverkoop neemt het dagblad de verplichting op zich
door middel van een kostbaar distributietapparaat de krant bij de klant thuis
te bezorgent Bovendien vergt het abonnementensysteem een abonnementem
administratie en een uitvoeriger incasso~ en debiteurenbewaking dan bij de
losse verkoopt Bij de losse nummers verkoop moet de klant zich naar het
distributiepunt begeven en eenvoudig contant betalent In de losse verkoop
krijgt de klant dus minder service en dus is het redelijk de lossetnummert
prijs lager te stellen dan de abonnementsprijst

In de praktijk blijkt ~ dat de relatie tussen losse~nummerprijs en abonnet
mentsprijs nogal fluctueertt Enkele jaren geleden werd praktisch algemeen
standpunt at gehuldigdt Per l januari IMP echter bedroeg de gemiddelde
abonnementsprijs f ~ ~~Ig per week bij een losse~nummerprijs van f O ~ BO per
dag ~ zodat beide prijzen praktisch gelijk lagen ~ Per l januari I gII was de
verhouding weer f ZBZ per week tegenf O ~ ab per los nummer ~ zodat de
vroegere situatie weer was hersteld ~ met uitzondering van enkele kwaliteits~
bladen ~ die in de losse verkoop goedkoper blevent
Het wil ons voorkomen dat de dagbladen zich wat de losse~nummerprijs
betreft vooral laten leiden door de situatie op de markt ~ waarbij de mogelijk~
heid tot het maken van prijzenafspraken met de direct concurrerende dagt
bladen een belangrijke rol zal spelen ~ en waarbij de dagbladen voorts nauwt
le ttend de prijzen van de opiniebladen in het oog zullen houdent Van een
directe relatie tussen verkoopprijs van losse nummers~ abonnementsprijzen
en kostprijzen is in ieder geval geen sprake meer ~ al valt een voorkeur voor
de hierboven sub a ~ omschreven relatie duidelijk te onderkennent
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B De verkoop~ en distributiekanalen naar de abonnementenmarkt

In dit hoofdstuk zullen wij achtereenvolgens behandelew
~ de kanalen voor de fysieke distributie van de krant
~ de verkoopkanalen~
~ de organisatie van de distributie en van de verkoopt

Httl ~ De kanalen voor de fysieke distributie van de krant

H ~ Il ~ tl ~ De gebruikelijke distributiekanalen
Bij de bespreking van het dagblad als Iluitgebreid productll wezen wij er
reeds op dat de bezorging van de krant in de abonnementensector een vorm
van dienstverlening is die deel uitmaakt van het product in uitgebreide zin~
Het is een dienst die uiterst belangrijk is~ omdat het goed functioneren van
de bezorging bepalend is voor de effectiviteit waarmee het dagblad zijn
functie kan vervullen~ Van het ochtendblad wordt nu eenmaal door zijn
lezers verwacht dat zij het bij hun ontbijt op een redelijk tijdstip~ bijv~ HtOO
uur~ kunnen lezent Terwijl men van het avondblad verwacht dit bij thuis~
komst van het werk omstreeks f J~SO uur aan te treffen~ zodat het voor het
begin van het televisieprogramma om t ~ uur gelezen kan worden~ Deze
noodzaak tot tijdige bezorging stelt het dagbladbedrijf voor grote
problemen~ die niet alleen de bij de distributie direct betrokkenen regar~
deren~ maar die direct invloed uitoefenen ook op de werkwijze van redactie
en technisch bedrijf~ De bezorging van de krant vereist~ dat de laatste krant
wordt gedrukt op een zodanig tijdstip~ dat die laatste krant~ rekening hou~
dend met de wensen van de markt~ nog tijdig op de door de uitgever vastt
gestelde tijd bij de abonnee in de brievenbus glijdt~ Het technisch bedrijf zal
bij de organisatie van zijn werkzaamheden met dat tijdstip rekening moeten
houden en hetzelfde geldt voor de redactie~ In de praktijk zal de eis van de
tijdige bezorging ertoe leiden~ dat redactie en technisch bedrijf het eerst de
edities verzorgen die de langste expeditieduur vereisen en dat de edities~ die
bezorgd moeten worden in de wijken die het dichtst liggen bij de plaats waar
de krant gedrukt wordt~ het laatst worden vervaardigd~ zowel door redactie
als door technisch bedrijft De expeditie begint dus te draaien op het
moment dat de rotatiepers begint te drukken~ Voor de ochtendbladen zal
dat ~ afhankelijk van hun oplage en verspreidingsgebied ~ zijn in de late
avonduren van de voorafgaande dag of in de zeer vroege middernachtelijke
ochtenduren van de verschijningsdag zelft Voor de avondbladen zal ~ event
eens afhankelijk van oplage en verspreidingsgebied ~ de expeditie beginnen
in de ochtenduren of vroege middaguren van de verschijningsdagt Dat de
expeditiewerkzaamheden gelijktijdig beginnen met het drukken van de
krant~ is niet alleen noodzakelijk om aldus in de verst afgelegen gebieden een
tijdige bezorging te garanderen~ maar ook omdat het gedrukte product
onmiddellijk moet worden afgevoerd ter voorkoming van een anders nood~
zakelijke tussentijdse opslag van het product tussen druk~ en expeditietijd~
Een dergelijke opslag zou in verband met de daarvoor benodigde ruimte en
mankracht een zeer kostbare aangelegenheid worden~ terwijl bovendien de
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actualiteit van het nieuws hieronder zou lijden~ omdat immers de redactie
haar paginals evenveel vroeger zou moeten afsluiten als de opslagtijd in
beslag zou nemen~
In het totale distributiegebeuren onderscheiden wij twee fasew
at het expediëren van de afgetelde krantenpakketten naar de bezorgwijk~
bt de bezorging van de krant in de bezorgwijkt

Ad at
De expeditie van de krant vanaf de druklokatie naar de bezorgwijk geschiedt
ofwel door autols ofwel door het openbaar vervoer jtreinen en bussen~ in
het buitenland worden zelfs vliegtuigen ingeschakeldj~ Het aftellen van het
benodigde aantal kranten per bezorgwijk geschiedt al of niet geprogramt
meerd meestal automatisch bij de uitgang van de rotatiepers onder toezicht
van personeel~ dat per CtAtOt is ingedeeld bij de afdeling technisch bedrijf
en derhalve valt onder supervisie van de technische bedrijfsleidingt Ook de
chauffeurs die de kranten vanaf het expeditielokaal vervoeren naar de
bezorgwijken~ vallen meestal onder het technisch bedrijf evenals het rollend
materieel dat wordt ingezet~ Het rollend materieel en de chauffeurs kunnen
bestaan uit huurauWs en huurchauffeurs~ ofwel uit eigen autols en huur~
chauffeurs~ ofwel uit eiqen autols en eigen chauffeurst Hun werktijden en
voorwaarden worden echter normaliter geregeld door de technische bedrijfs~
leiding~ Omdat bovendien de organisatie van de expeditie nauw moet
aansluiten op het verloop van de technische verwerking van de krant~ is het
naar onze mening aan te bevelen dat de verantwoordelijkheid voor deze
eerste fase van het distributieproces berust bij het technisch bedrijft Dat de
chef van de expeditie in deze nauw moet samenwerken met de afdeling
verkoop~ zulks ter bepaling van het aantal losplaatsen~ de lostijden en de te
rijden routes~ ligt voor de hand~

Adb~
De verantwoordelijkheid voor de bezorging van de krant in de bezorgwijk bij
de abonnee berust bij de afdeling verkoop~ De feitelijke bezorgbehandeling
bestaande uit het deponeren van de krant in de brievenbus van de abonnee is
de laatste van een omvangrijk aantal daaraan voorafgaande werkzaamheden~
Chronologisch kunnen die werkzaamheden als volgt worden geanalyseerd~
a~ Het tijdig~ dagelijks doorgeven van bedankers en nieuwe abonnees~ van~
uit de bezorgwijken~ via de rayonkantoren naar de centrale abonnementen~
registratie~
b ~ Het dagelijks opgeven door de centrale abonnementenregistratie aan het
technisch bedrijf van het aantal per bezorgwijk te drukken kranten~ In die
opgave moeten de sub a~ bedoelde mutaties dagelijks zijn verwerkt~ als~
mede het aantal ten behoeve van de verkoopacties gewenste aantal gratis
sampling~exemplaren dat overeenkomstig het in uitvoering zijnde verkoop~
plan bij de niet~abonnees in de aangewezen bezorgwijken moet worden
bezorgdt
ct Het opgeven aan de bezorgers van nieuwe bedankende abonnees in iedere
bezorgwijk~ zodat de aldaar opererende bezorger via zijn loopboekje precies
weet waar hij nieuwe abonnees heeft wonen die voortaan de krant moeten
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ontvangen en welke abonnees bedankt hebben en dus geen krant meer
mogen krijgen en tenslotte welke niet~abonnees hij in zijn bezorgwijk een
gratis samplingtkrant in de brievenbus moet bezorgen~
d ~ Het aantrekken~ aanstellen en instrueren van de bezorgers~
e~ Het organiseren van vervangers voor het geval een bezorger wegens ziekte
of om andere redenen plotseling uitvalt~
f ~ Het bepalen van de losplaatsen waar de krantenpakketten voor de bezor~
gers door de expeditie moeten worden gelost~
g~ Het op de minuut nauwkeurig vaststellen~ in overleg met chef van de
expedtitie~ van de tijd en plaats waarop de krant gelost moet worden~ zodat
de bezorgers niet in weer en wind moeten staan wachten op hun pakket
krantent
ht Het bepalen van de routes die door de expeditie gevolgd moeten worden~
waarbij het vooral gaat over de vaststelling van de volgorde waarin bij de
losplaatsen gelost moet wordent
it De bestelling en verzorging van goede waterdichte bezorgtassen voor de
bezorgerst
j ~ Het vaststellen van de bezorgwijken en van de looproutes in de bezorg~
wijkent
k ~ De frequente controle op tijdige bezorging~
It Frequente controle op correcte bezorging jkrant helemaal in brievenbus~
niet over tuinen en borders lopen~ geen overbodig lawaai in de morgenuren~
etctj ~
m~ Organisatie klachtendienst om niet bezorgde kranten snel na te bet
zorgent
nt Vaststellen van de bezorgvergoeding van de bezorger aan de hand van de
afstand die per bezorgwijk moet worden afgelegd~ de tijd die daaraan be~
steed moet worden~ het tijdstip waarop gewerkt moet worden~ het vervoert
middel dat gebruikt moet worden en het aantal kranten dat bezorgd moet
wordent Gezien deze verschillende factoren betekent dit dat de bezorgt
vergoeding praktisch voor iedere bezorger afzonderlijk moet worden
berekendt

Er van uitgaande~ dat een bezorgwijk niet groter is dan gemiddeld
ZbO kranten per wijk jin de binnenstad van grote gemeenten zullen de
wijken meer kranten omvatten~ maar op het platteland aanzienlijk minderj~
wil dat zeggen~ dat een dagblad met f OOtOOO abonnees zijn verspreidingst
gebied moet indelen in aOO bezorgwijken~ waarin jaarlijks in totaal maar
liefst SLOOMOO bezorghandelingen moeten worden verrichtt Deze distrit
butie~organisatie vormt een enorme opgave~ die uiteraard toeneemt naar~
mate het aantal abonnees stijgt en verspreidingsgebieden groter worden~
Vandaar dat wij van mening zijn dat de fysieke distributie van het dagblad
binnen de afdeling verkoop moet worden opgedragen aan een aparte
distributietorganisatie~ Dat deze distributie~organisatie moet ressorteren
onder de afdeling verkoop vindt oti~ zijn oorzaak in de volgende omstandigt
heden~
a~ De tijdige bezorging is een uiterst belangrijk element in het vasthouden
van de bestaande abonnees en bij het werven van nieuwe abonneest
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b ~ De snelle en attente behandeling van bezorgklachten is om dezelfde
reden zeer belangrijk~
ct De bezorger van de krant heeft vooral op het platteland het meest
frequente contact met de abonnee~ Hij wordt het meest direct geconfront
teerd met klachten~ niet alleen van bezorgtechnische aard~ maar ook van
redactionele en administratieve aard~ De selectie en instructie van de bezort
gers is dus commercieel gezien van het grootste belang~
d ~ Veel bezorgers spelen overdag partttime een belangrijke rol in de
abonnementenwerving~
et Veel bezorgers zijn bovendien belast met de incasso van de contant
betalende abonnees~
f ~ De incassó s moeten worden afgerekend en gecontroleerd~

Deze commerciële aspecten van de bezorgerstaak maken het o~i~ noodt
zakelijk~ dat de bezorgers ressorteren onder de commerciële afdelingen van
de onderneming en met name onder de verkoopafdeling onder de leiding van
de sales~manager~

S ~ IItZt Op zoek naar nieuwe wegen in de distributie
De dagelijkse bezorging van het dagblad is zoals wij hierboven hebben uiteem
gezet een zeer gecompliceerde aangelegenheid die bij de tot nu toe gevolgde
methoden bovendien zeer kostbaar is en de inzet vergt van vele mensen~
Vooral het probleem van de beschikbaarheid van zoveel mensen om vaak op
zeer ongebruikelijke tijden en bij alle mogelijke weersomstandigheden de
krant te bezorgen is er naast het kostenprobleem de oorzaak van~ dat de
dagbladen voortdurend op zoek zijn naar nieuwe wegen in de distributie~
waardoor minder mankracht behoeft te worden ingezet en waarmee mogelijk
ook de kosten gedrukt kunnen worden~ Lange tijd heeft men gedacht het
probleem te kunnen oplossen door verschillende dagbladen in eenzelfde
bezorgwijk door één bezorger te laten bestellen~ Gezien echter de hierboven
genoemde commerciële aspecten van de bezorgerstaak is inmiddels wel
gebleken dat de oplossing van het probleem niet in die richting gezocht
moet worden~ Onderzocht wordt ook of het invoeren van een bepaald
rangenstelsel op basis van dienstjaren en prestatie met een aan de rang
gekoppelde honorering~ het beroep van krantenbezorger wellicht aantrekket
lijker kan makent Uiteraard stuit deze oplossing op het kostenprobleem~
Tevens heeft men daarbij gedacht aan het verstrekken van uniformen aan de
bezorgers~ Dit zou enerzijds een bepaalde status verlenen en anderzijds in
verband met de weersomstandigheden aantrekkelijke kanten hebben~
Afgezien van de ook hier weer meespelende kostenfactor krijgt men hier te
maken enerzijds met het probleem dat veel bezorgers er niets voor voelen
een uniform aan te trekken~ terwijl anderzijds de veelvuldige fluctuatues in
het bezorgerscorps alsmede de aanwezigheid van veel scholieren in het bet
zorgerscorps moeilijkheden opleverent Op grond daarvan heeft men het
uniformtidee inmiddels gereduceerd tot het verschaffen van uniforme hoofd~
deksels en regenjassen~ maar ook dat idee heeft niet veel ingang gevonden~
Een nieuwe benadering van het probleem is ontstaan door de feitelijke
omstandigheden dat inmiddels vele mensen reeds nu hun huis moeten ver~
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laten om hun brievenbus te bereikent Dit is reeds het geval met vele flat~
bewoners en zal~ wanneer de Iactie brievenbusl van de P~TtTt voltooid is
ook het geval zijn met bewoners van huizen waarvan de brievenbus meer dan
tien meter van de openbare weg verwijderd ligt~ dus de bewoners van bungat
lows~ villals etct~ die binnenkort in het kader van genoemde actie vanwege de
PtTtT~ een losstaande brievenbus aan de openbare weg geplaatst zullen
krijgent Hierop voortbordurend worden plannen overwogen om op centrale
punten in de bezorgwijken afhaalkasten te installeren waar de abonnees zelf
hun kranten moeten gaan afhalen~ waarmee de bezorging dus beperkt zou
worden tot de bezorgwijk en dus niet meer huis aan huis zal plaatsvindent
Het spreekt vanzelf dat de dagbladen bijzonder huiverig zijn voor deze opt
lossing zolang niet vaststaat dat alle concurrerende dagbladen in de bezorgt
wijk tevens van dezelfde centrale kast gebruik zullen makent Als dat
niet het geval is~ zullen de concurrerende~ wel aan huis bezorgende dag~
bladen snel de abonnees van de krant die niet meer wordt bezord hebben
overgenoment De enige afdoende oplossing van het bezorgprobleem wordt
wellicht gevormd door de productie van televisiekranten zoals in Japan
experimenteel reeds geschiedtt In het laatste hoofdstuk van deze studie
zullen wij daar aandacht aan bestedent

HtZt De verkoopkanalen

HZ tl ~ De traditionele verkoopkanalen in de abonnementenverkoop
Het dagbladbedrijf verkoopt zijn dagblad op de abonnementenmarkt tradit
tioneel rechtstreeks aan de consument~ met uitschakeling van de groot~
handel en de detailhandel~ Meertens merkt over deze vorm van verkoop het
volgende op~

ITenslotte is het mogelijk~ dat wij zowel de medewerkers op groothandelsniveau als op
kleinhandelsniveau uitschakelen en onze entree op de markt rechtstreeks zoeken bij de
consumenten~ De doorstroming van de goederen van producent naar verbruiker is in
dit geval dus geheel afhankelijk van het beleid en de activiteit van de producent zelve~
Uiteraard heeft deze laatste methode een aantrekkelijk element~ omdat men door het
rechtstreeks bezoeken van de consument niet van anderen afhankelijk ist Men vindt
deze vorm van afzetpolitiek dan ook inderdaad in de praktijk~ waarbij wij in principe
twee verschillende geaardheden kunnen onderscheiden en wel de passieve en actieve
geaardheid~ Bij de passieve geaardheid is er een overeenstemming met het beleid van de
winkelier~ De producent~ die volgens het principe Irechtstreeks van fabriek naar ver~
bruikerl in zijn verkoopactiviteit de methode van het Iverzendhuis navolgt~ neemt in
wezen het afwachtende standpunt in van de winkelier~ ook al kan hij ~ evenals dit in
principe voor de winkelier mogelijk is ~ door algemene of gerichte propaganda en des~
noods door beperkt vertegenwoordigersbezoek de verbruikers stimuleren tot het doen
van bestellingen~ Deze figuur vinden wij bijvoorbeeld bij enkele producenten van huis~
houdelijke textielgoederen~
De actieve geaardheid onderkennen wij bij de methode van de huis~aanthuis~bewerking
of canvassing~ waarbij de verkoop vrijwel uitsluitend in het persoonlijk contact van
vertegenwoordigers of agenten met de verbruiker plaats vindtt In de praktijk vinden
wij deze methode bijv~ bij de verkoop van stofzuigers~ koelkasten e~d~ en ~ zij het in
een bijzondere vorm ~ ook in de verzekeringsbranche~
Het is duidelijk~ dat vooral bij deze laatste vorm van afzetpolitiek de geaardheid van
het artikel en daarmee de geaardheid van de behoefte in sterke mate bepalend is voor
de vraag of deze methode rendabel kan zijnl~~

Z I a



In het dagbladbedrijf worden zowel de door Meertens beschreven passieve
als de actieve methode toegepastt Bij de passieve methode kan de adspirant~
abonneet
at zichzelf ten kantore van het dagblad of op een van de bijkantoren of
agentschappen~ mondeling~ schriftelijk of telefonisch opgeven als abonnee~
b ~ hij kan in een gekocht of op andere wijze verkregen los nummer een
daartoe geplaatste bon invullen en deze opzenden en op die wijze zich ge~
heel op eigen initiatief abonneren~
ct hij kan nadat het dagblad bij wijze van sampling gedurende enige tijd
gratis ter kennismaking bij hem thuis is bezorgd~ het initiatief nemen en zich
op een van de hierboven genoemde wijzen opgeven als abonnee~
dt hij kan reageren op een door het dagblad aan hem gerichte mailing en op
grond daarvan een bij de mailing ingesloten antwoordcoupon invullen en
opzenden of zich op een andere wijze op eigen initiatief aanmelden als abont
neet

Het passieve van deze mogelijkheden ligt in de afwezigheid van enige per~
soonlijke tussenkomst van de zijde van het dagblad~ ofschoon dus sampling
of andere vormen van schriftelijk min of meer directe benadering ook bij de
passieve methode niet uitgesloten zijnt Bij de actieve methode wordt de
adspirantabonnee persoonlijk bezocht door een vertegenwoordiger van het
dagbladbedrijf~ Dit persoonlijk bezoek kan op twee manieren plaatsvindew
a~ door een huisbezoek van een in dienst van het dagbladbedrijf werkzame
vertegenwoordiger
b ~ door een huisbezoek van een in parmime dienst voor het dagblad in de
verkoop medewerkende agentbezorgert

In beide gevallen kan ~ en zal meestal ~ het bezoek van een van beide ver~
tegenwoordigers voorafgaan door een periode van sampling met het dagblad
waardoor de adspirantabonnee met de krant kan kennis maken~ al dan niet
gecombineerd met een directe of niet directe mailing door middel van
brieven~ folders~ etct In het hoofdstuk over de personal selling zullen wij
deze verkoopvormen uitvoerig besprekent
In het kader van dit hoofdstuk zullen wij ons bezighouden met de vraag
waarom de dagbladondernemingen voor deze vorm van afzetpolitiek van
rechtstreekse verkoop aan de consument gekozen hebben~
Aan het slot van het hierboven weergegeven citaat zegt Meertens dat de
geaardheid van het artikel en daarmee de geaardheid van de behoefte van de
klant in sterke mate bepalend is voor de vraag of deze methode rendabel
ist Welnu~ er zijn vier redenen aan te geven met betrekking tot het product
en de behoefte van de abonnee die duidelijk maken waarom de directe
verkoop aan de consument voor de dagbladonderneming een juiste afzett
politiek inhoudt
l~ De dienst die op de abonnementenmarkt aan het dagblad als product in
uitgebreide zin wordt toegevoegd~ namelijk de bezorging~ vormt de eerste
redent Normaliter koopt de consument in de winkel het product~ dat hij
nodig heeft en neemt het betreffende artikel zelf mee c~q~ laat het op een
tijdstip dat de leverancier schikt ~ waarbij de leverancier rekening houdt
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met redelijke wensen van de koper ~ bij hem thuis bezorgen~ Wezenlijk voor
de inschakeling van de detaillist tussen producent en consument is derhalve
dat het te leveren product normaliter fysiek in de winkel van de detaillist te
koop aanwezig is~ dat de consument het artikel in die winkel koopt en dat
hij het gekochte artikel aan de detaillist betaalt~ Indien de aard van het
artikel dit wenselijk maakt~ kan het betreffende artikel door de detaillist bij
de klant worden thuisbezorgd~ Essentieel is echter dat het artikel bij de
detaillist in zijn winkel normaliter fysiek aanwezig is en dat de koopsom
door de consument aan de detaillist wordt voldaan~ Welnu~ het dagblad is
niet in de winkel van de detaillist aanwezig voor de verkoop in
abonnementenvormt De detaillist zal er ook niet over denken het artikel
voor de consument te bestellen en het na ontvangst bij de consument thuis
te bezorgent Wanneer dus een detaillist een abonnement op een dagblad zou
verkopen~ zal hij het abonnement doorgeven aan de dagbladonderneming
die daarna voor de rechtstreekse bezorging aan de abonnee zorg zal dragen~
Met andere woorden~ indien er al eens een detaillist zou zijn die in zijn zaak~
al of niet op provisiebasis~ dagbladabonnementen verkoopt~ dan doet hij dat
niet als detaillist~ die het betreffende dagblad aan zijn arsortiment heeft
toegevoegd ~ die dus zelf het dagblad inkoopt en daarna met winst door~
verkoopt en ook levert ~ maar hij handelt dan duidelijk als een agent van de
dagbladonderneming en zijn bemoeienis kan dan niet als een inschakeling
van de detailhandel worden gekwalificeerd~
Z De tweede reden hebben wij hierboven al aangeduidt De eventueel als
agent optredende detaillist is geen wederverkoper van door hemzelf inget
kochte dagbladen die hij met winst doorverkoopt~ Niet alleen koopt hij niet
in en levert hij het product niet af~ evenmin neemt hij de betaling in ont~
vangstt Dit hangt samen met de aard van het abonnementensysteem zoals
wij dat in het Nederlandse dagbladbedrijf aantreffent De verkoop van een
abonnement is immers niet de verkoop van een naar tijd of hoeveelheid
beperkt aantal dagbladen~ integendeel~ het is in principe een naar duur en
aantal dagbladen onbeperkte koopovereenkomst~ die voortduurt tot weder~
opzeggens toe en dus in principe tientallen jaren kan durent De eenmaal
overeengekomen abonnementstermijn is in feite niets anders dan een overt
eengekomen betalingstermijn en in mindere mate een overeengekomen
opzegtermijnt Wanneer de eerste overeengekomen termijn zonder opzegging
voorbij is gegaan~ wordt automatisch het abonnement geacht te zijn verlengd
met dezelfde termijn en zo vervolgens tot wederopzeggens toe~ Het is dus
voor de detaillist~ afgezien van zijn inkoop en bezorgprobleem praktisch
onmogelijk de betaling van het abonnement~ rechtstreeks aan hem gericht~
in ontvangst te nemen~ hetgeen toch een normaal kenmerk is bij de verkoop
via de detaillistt Het zou betekenen dat de detaillist jarenlang een volledige
abonnementerndebiteurenadministratie van de door hem verkochte abonnet
menten zou moeten bijhouden~ Het is zonder verdere betogen duidelijk dat
een dergelijke handel moeilijk in overeenstemming is te brengen met de
wijze van zaken doen van een detaillist~ In dit verband zij erop gewezen dat
in de tijdschriftensector veelal wel zelfstandige abonnementenverkopers
bestaan~ Daar is dus vaak geen sprake van uitgeversabonnementen~ maar van
door agenten als zelfstandige tussenpersoon afgesloten abonnementen~ Een

zis



soortgelijke situatie treft men bij sommige buitenlandse dagbladuitgevers
ook aan~ Het nadeel van deze methode is dat de uitgever daardoor vaak niet
beschikt over het adressenbestand van zijn abonnees~ hetgeen bij mailings en
bij redactioneel onderzoek~ bijvt naar Istops and starts moeilijkheden kan
veroorzakent Bovendien ontstaat een grote mate van commerciële afhanket
lijkheid voor de uitgever van deze agenten~ Ondanks goede overeenkomsten
tussen uitgever en agent kan de uitgever bij het vertrek van een dergelijke
agent toch in grote moeilijkheden koment
St Het dagblad is typisch een eenmalig~ onherroepelijk en onvervangbaar
product~ Tot de service van een detaillist moet gerekend worden~ dat hij een
foutief product~ indien de fout duidelijk aan de fabrikant of aan hem zelf
ligt~ onmiddellijk zal vervangen~ Wanneer een consument een pakje zure
boter heeft gekocht~ zal hij wanneer hij zich daarover bij de detaillist
beklaagt onmiddellijk een pakje goede boter terug krijgent Als in de krant
een pertinent onjuist bericht staat~ kan die krant niet even vervangen
worden door een nieuwe van dezelfde dag met een goed bericht~ Nog moei~
lijker wordt het wanneer van een bericht niet de juistheid in het geding is~
maar het redactioneel beleid dat aan het bericht ten grondslag ligtt Dan zal
namelijk de discussie niet gaan over het herstellen van een fout~ maar over
een stuk redactioneel beleidt De detaillist die verkoper is geweest van een
dagbladabonnement kan inhoudelijk aan zijn klant die zich beklaagt geen
enkele service verlenen~ omdat de aard van het product volledig strijdig is
met de aard van producten die zich via de detailhandel laten verkopen~
a~ De abonnee op een dagblad echter op zijn beurt~ heeft behoefte aan een
stipte~ tijdige en goede bezorging van zijn krant en hij heeft behoefte aan
een soepele betalingsregeling die administratief voor hem zo gemakkelijk
mogelijk~ aangepast aan zijn wensen~ wordt geregeldt Welnu~ dit zijn rede~
lijke behoeften van de lezer waaraan een detaillist nooit kan voldoen~ Wat
hier overigens is gezegd over detaillisten geldt mutatis mutandis ook voor de
groothandel~ Bovendien spraken wij hier uitsluitend over de abonnementen~
verkoop~ bij de verkoop van losse nummers ligt de situatie anders~ zoals wij
straks zullen zien~ Het zijn dus duidelijk de aard van het product en de aard
van de behoeften van de abonnee die het praktisch onmogelijk maken de
abonnementenverkoop te laten verlopen via de groothandel en de detail~
handelt De directe verkoop aan de consument is voor de dagbladonder~
neming de enig praktisch mogelijke afzetpolitiek~

StZtZt Op zoek naar nieuwe kanalen voor de abonnementenverkoop
In het bovenstaande hebben wij aangetoond dat het dagbladbedrijf voor de
abonnementenverkoop aangewezen is op een afzetpolitiek die zich richt op
rechtstreekse verkoop aan de klantlabonnee met uitschakeling van de
tussenhandel~ Wij wezen erop~ dat bij deze rechtstreekse verkoop~ aan de
consument een passieve en een actieve methode gevolgd kan worden~
waarbij de traditionele actieve verkoopmethode gebruik maakt van een
personal~sellingapparaat~ bestaande uit directe vertegenwoordigers en uit
agentbezorgers~ Deze beide methoden van personal selling worden in hoofd~
stuk J van deze studie uitvoerig besproken~
Wij willen thans nog aandacht geven aan enkele andere methoden van verkoop
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die incidenteel worden toegepast en waarvan er met name één nog in een ex~
perimenteel stadium verkeertt Op de eerste plaats willen wij wijzen op de
verkoop via de agentt De agent is meestal een detaillist~ die in zijn winkel
een agentschap drijft van het dagbladt Hij verricht daar verschillende ver~
koopactiviteitent Hij verkoopt losse nummers~ hij neemt abonnementen aan
en hij neemt advertenties aan~ waarbij hij zich met betrekking tot deze
laatste meestal beperkt tot familieberichten en de zgn~ gerubriceerde
advertentiest Zoals wij hierboven reeds hebben uiteengezet~ kan deze agent
niet beschouwd worden voor wat de abonnementenverkoop betreft als een
detaillisti hij koopt zelf de abonnementen niet in met het doel ze door te
verkopen~ hij levert de kranten niet aan zijn abonnees en de betaling loopt
hoogstens de eerste keer over hem~ maar daarna geschiedt de betaling rechtt
streeks aan het dagbladt De agent is dus een tussenpersoon die part~time en
tegen een bepaalde vergoeding namens het dagblad abonnementen verkoopt
rechtstreeks aan de consumentt Het verschil met de agentbezorger is alleen
~ voor wat de abonnementen betreft ~ dat de houder van een agentschap
niet aan huistaarnhuisbezoek doet en dus niet op actieve maar op passieve
wijze bij de verkoop van abonnementen ingeschakeld is~ Het dagbladbedrijf
zal agentschappen vestigen in plaatsen die geografisch zo ver van het hoofd~
kantoor of van een officieel bijkantoor zijn verwijderd~ dat men van de abon~
nees en niettabonnees die op een of andere wijze van de diensten van de
krant op abonnementengebied of op advertentioneel gebied gebruik willen
maken~ niet kan verlangen dat zij zich naar het hoofdkantoor of het dichtsbij
gelegen bijkantoor moeten begevent Het is dus enerzijds een service van de
dagbladonderneming aan haar klanten zowel in de abonnementent als in de
advertentiesectort Anderzijds heeft het agentschap~ waar normaliter de
dagelijkse krant in de etalage wordt uitgehangen~ een zekere reclamefunctie
en tenslotte is het een verkooppunt~ dat hoewel er geen grote omzetten van
worden verwacht toch een goede lokale dienstverlenende functie kan
vervullent Op de tweede plaats willen wij wijzen op de inschakeling van
abonnees van de krant bij de verkoop aan niet~abonnees~ Bij dit systeem
kunnen abonnees die een nieuwe abonnee aanbrengen een bepaald premium
verdienen ter honorering van hun activiteitent Die beloning mag slechts een
geringe waarde hebben~ welke is geregeld in het bindend besluit met
betrekking tot het cadeaustelselt Door dit bindend besluit wordt deze vorm
van abonnementenacquisitie door middel van de reeds bestaande abonnee
ernstig belemmerd~ omdat namelijk de geldelijke waarde van de toegestane
premie zo laag is ~ uitbetaling in contanten is volgens bindend besluit van
de NtDtPt alleen toegestaan aan vaste medewerkers ~ dat daarvoor nauwe~
lijks een aantrekkelijke premie kan worden verstrektt De NtDtPt belemmert
deze vorm van verkopen~ omdat het naar haar mening een vorm van verko
pen is die negatief werkt op de image van het dagbladt Wij voegen daaraan
toe dat deze vorm van verkopen bovendien moeilijk is in te passen in een aan
het product aangepaste algemene marketing~strategie~ zoals wij in het volt
gende hoofdstuk nader zullen aantonen~
Tenslotte willen wij nog de aandacht vestigen op een systeem~ dat naar ana~
logie van het Amerikaanse carrierboy systeem door sommige dagbladen
experimenteel wordt toegepast~ zij het nog op zeer beperkte schaal~ In dit
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systeem gaat een bepaalde agentbezorger een functie vervullen~ die veel lijkt
op de detaillistenfunctie~ zij het dat hij er geen winkel op na houdtt Deze
agentbezorger~ die wij ter onderscheiding van zijn collegals hoofdagent
zullen noemen~ sluit in een aantal wijken zelf abonnementen af~ De
abonnees betalen hun abonnementsgeld aan de hoofdagent en de hoofd~
agent koopt tegen een gereduceerde prijs zelf de abonnementen in bij de
dagbladonderneming~ De dagbladonderneming bezorgt de kranten bij de
hoofdagent of bij door deze zelf aangestelde bezorgerst Het systeem heeft
voor de dagbladonderneming verschillende voordelew Het bezorgprobleem
in een aantal bezorgwijken is van de krant afgenomen~ want het wordt
geheel verzorgd door de hoofdagentt Hetzelfde geldt voor het incasso~
probleem en voor de personal selling in het qebied van de hoofdagent~ die de
personal selling in zijn gebied helemaal zelf regelt~ eventueel in samenwerking
met de door hem zelf aangestelde en betaalde bezorgers of agentbezorgers~
Indien deze methode wordt toegepast is het zaak buitengewoon veel
aandacht te besteden aan de opleiding~ scholing van en controle op de
hoofdagenten~ In de Verenigde Staten zijn daarvoor hele opleidingscursussen
ontworpen en een groot aandeel in de totale abonnementenverkoop loopt
daar over deze zgnt carrierboyst Deze hoofdagenten worden in de Verenigde
Staten meestel gerecruteerd uit de middelbare schooljeugd~ Vele scholieren
zijn zeer op deze functies gesteld~ omdat de opleiding vaak zeer goed is en
de betrokken jongelui al op jonge leeftijd getraind worden in commerciële
activiteitent Wanneer men dan ook verhalen hoort over de carrière van
krantenjongen tot millionair dient men wel te bedenken~ dat het hier gaat
over de krantenjongens in bovenomschreven zin van het woord~ dus niet
vergelijkbaar met de Nederlandse schooljongen die een krantenwijkje
bezorgt~ Tegenover de voordelen die wij zojuist opsomden~ staan ook
enkele nadelent Op de eerste plaats heeft het dagblad geen directe greep
meer op de kwaliteit en stiptheid van de bezorging van de krantt Dit is op
zich een nadeel~ zij het~ dat in het systeem een groot belang voor de hoofdt
agent zelf is ingebouwd met betrekking tot een goede bezorgingt Indien de
bezorging namelijk niet goed is en leidt tot bedankers~ levert dit een direct
financieel nadeel op voor de hoofdagent~ Het tweede nadeel is~ dat in de
territoriale wijk van de hoofdagent praktisch geen rechtstreekse acquisitie
van de krant meer mogelijk is~ tenzij in overleg met de hoofdagent en tenzij
de rechtstreeks afgesloten abonnementen aan de hoofdagent worden over~
gedragen~ De praktijk zal moeten uitwijzen of dit systeem aangepast aan de
Nederlandse situatie hier zal voldoent Bovendien zij verwezen naar de
nadelen mtbttt adressenbestanden etc~~ zoals die hierboven voor agentent
abonnementen reeds werden beschrevent De experimenten die momenteel
worden uitgevoerd~ zijn nog te incidenteel en duren nog te kort om daarover
een voorspelling te kunnen doent

Ut S~ De verkoopkanalen voor de verkoop van losse nummers
De losse verkoop via detaillisten
Bij de verkoop van losse nummers wordt de detailhandel wel ingeschakeld
en in zeer beperkte mate de groothandelt Deze inschakeling geschiedt in het
algemeen op een speciale wijze namelijk door consignatiehandel~ waarbij de
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publiekstverkoopprijs door de dagbladuitgever wordt vastgesteldt De uit~
gever levert daarbij een veelal per dag verschillend aantal dagbladen aan de
detaillist~ Het dagelijkse aantal wordt hoofdzakelijk bepaald door de dag van
de weekt Zo worden op maandag vanwege de sportverslaggeving veelal meer
losse nummers verkocht dan op de andere dagen~ met uitzondering weer van
de zaterdag wanneer de weekendkrant ook een grotere losse verkoop op~
levert~ Voor het overige is het aantal verkochte losse nummers vrijwel
stabiel~ behalve op de dagen dat er zeer belangrijk nieuwste melden is~ In een
heel enkel geval~ bijvoorbeeld bij sommige stationsboekhandels geschiedt de
levering via de groothandel~ dtw~zt de groothandel bepaalt het aantal losse
nummers dat aan de stationskiosken geleverd kan wordent Overigens betreft
het hier geen groothandel in eigenlijke zin maar meer een centrale voor
plaatselijke filialent Het dagelijks geleverde aantal dagbladen wordt aan de
detaillist in consignatie gegevent Dat wil zeggen dat de detaillist slechts de
verkochte exemplaren met de uitgever behoeft af te rekenen~ De niet
verkochte exemplaren worden in principe door de uitgever teruggenomen~
Over de verkochte exemplaren ontvangt de detaillist een korting van qOlo~
zodat hij slechts fiDolo van de opbrengst van de verkochte exemplaren met de
uitgever behoeft af te rekenen~ Bij dit systeem neemt de detaillist dus het
dagblad op in zijn assortimenti hij reserveert er schapruimte voor in zijn
winkel~ het wordt persoonlijk aan de klant verkocht en geleverd en de klant
betaald rechtstreeks aan de detaillist~ echter zonder dat deze laatste het
risico van onverkochte exemplaren behoeft te dragent
Een andere vorm van inschakeling van de detaillist die de laatste tijd veel
opgang maakt in grootwinkelbedrijven~ sigarenwinkels en andere loopzaken
waar het eigenlijke assortiment niet op de verkoop van dagbladen is afge~
stemd~ is de vorm waarbij het dagbladbedrijf zelf display~materiaal in de
vorm van een krantenrekje beschikbaar stelt~ waaraan een busje is bevestigdt
De koper pakt bij wijze van zelfbediening zijn krant en wordt geacht de
koopsom zelf in het busje te deponerent De detaillist heeft hiermee geen
directe bemoeienis~ behalve dan dat hij door middel van een contract met de
uitgever de ruimte in zijn zaak beschikbaar stelt~ ofwel voor een vast huur~
bedrag ofwel voor een bepaald percentage van de opbrengst der verkochte
exemplaren ofwel door een combinatie van beidet De hier verkochte kranten
worden door de uitgever niet meer teruggenomen~ ze worden gewoon vert
nietigd~ omdat ze immers in de afrekening geen rol spelen~
De vraag is wat het dagbladbedrijf in het laatste geval doet met zijn betaalde
oplaget Wordt de opbrengst uit het geldbusje gedeeld door de verkoopprijs
van een los nummer om aldus het aantal in de lossetnummerverkoop vert
kochte exemplaren te bepalen~ waarna het aldus bepaalde gemiddeld aantal
verkochte losse nummers bij de betaalde oplage wordt geteld~ of stelt men
zich op het standpunt~ dat het aantal geleverde exemplaren~ waarvan er geen
enkel wordt teruggenomen~ is verkochtt In het laatste geval immers worden
ook de niet verkochte en niet betaalde exemplaren zonder meer bij de
betaalde oplage geteld~ waardoor deze dus op niet geheel redelijke wijze
wordt verhoogd~
Het streven van veel dagbladuitgevers is erop gericht hun losse~nummer~
verkoop te vergroten~ ook door inschakeling van steeds meer verkooppunten
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bij andere detaillistent Ook in horecabedrijven verschijnen steeds meer krant
tenrekjes~ terwijl sommige bedrijven onderzoeken of rijdende winkels~ melk~
boeren en dergelijke in de huis~aan~huisverkoop werkzame handelaren bereid
zijn de lossetnummerverkoop op zich te nemen en in sommige gevallen zelf
bereid zijn als agentschap te gaan functionerent

De losse verkoop via eigen verkoopkanalen
Hoewel in het buitenland de verkoper van losse nummers in de straat~
verkoop een vertrouwd beeld is~ ziet men deze vorm van verkoop in Neder~
land nog maar zeldent De oorzaak daarvan ligt in het feit~ dat in het buitem
land de abonnementenverkoop een aanzienlijk geringer deel van de ver~
kochte oplage uitmaakt dan in Nederland het geval is~ In Nederland wordt
dit systeem van straatverkoop in het algemeen alleen toegepast bij de ver~
koop van speciale edities~ die bij zeer bijzondere gebeurtenissen worden
uitgegeven en in het kader van speciale verkoopactiest Voorts vindt verkoop
van losse nummers via eigen kanalen uiteraard plaats op het hoofdkantoor~
de bijkantoren en agentschappen van de krantt Tenslotte worden losse
nummers ten verkoop aangeboden via eigen kanalen bij de patiënten in
ziekenhuizent Deze kopers kunnen veelal niet beschikken over het exemt
plaar dat zij thuis via hun abonnement ontvangen~ omdat de overige gezins~
leden die krant niet willen missen~ Veel patiënten stellen er prijs op via de
aankoop van losse nummers ook in het ziekenhuis toch hun krant te lezent
Omdat de patiënten bedlegerig zijn is verkoop via displaytrekjes in de hal
van het ziekenhuis voor de patiënten niet mogelijkt Wel wordt die methode
ook in ziekenhuizen toegepast ten behoeve van poliklinische patiënten die
in de wachtkamer iets te lezen willen hebben en voor andere bezoekers van
het ziekenhuis~

De betekenis van de losse verkoop
De productiekosten van de in de losse verkoop verkochte exemplaren
kunnen marginaal berekend worden en omdat ook de distributiekosten
althans bij de regionale bladen verwaarloosd kunnen worden ~ kan de kost~
prijs derhalve worden beperkt tot de papierkosten ~ De totaal verkochte
oplage aan losse nummers bedraagt landelijk slechts ~a~lo van de totale
oplaget S l echts enkele bladen komen op een hoger percentage ~ Aan de hand
van de oplagespecificatie van het Media Informatie Centrum te Amsterdam
stelden wij het overzichtje samen in tabel Zat
Bij de gehele overige totale betaalde oplage van de Nederlandse dagbladen ~
groot IZJJfiZJ ligt de losse verkoop lager dan l lo~ zodat op de totale
oplage van l~leen losse verkoop wordt gerealiseerd van
rond S Ob~ OOO exemplaren ~ zijnde ~a~Io Uit de hierboven verstrekte cijfers
blijkt ~ dat vooral voor de grote nationale dagbladen de verkoop van losse
nummers van belang is ~ Voor de grotere regionale bladen ligt het belang net
boven de Z ~c en voor de overige bladen varieert het van O tot nog geen l ~ó~
Wellicht dat bladen als De Telegraaf en De Volkskrant en het Algemeen
Dagblad waar de losse verkoop respectievelijk ZZ ~ J ~ l S en ZO~I~ van de totale
oplage uitmaken en die het nationaal gemiddelde dus zeer aanzienlijk
omhoog trekken ~ voor de berekening van hun productiekosten per los
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Tabel Ya Lijst van dagbladen met een losse~nummerverkoop van meer dan fi van de

totaal betaalde oplageT

nationale dagbladen totaal betaalde totaal verkochte percentage
oplage in binnern losse nummers in losse
en buitenland binnen~ en buitem verkoop

land

Algemeen Dagblad lcomb~ fil OH~ ~ gaH WAlH ZO
NRCIHandelsblad
HandelsbladlNRC Jl ~ glO B ~ OHI O ~ B
Het Parool tHO ~ IOO lI ~ ~OO fi~ fi
De Telegraaflcomb~ fifiZ ~ fiJZ l bl tOOO ZZ ~ g
Trouw lOa ~ gfiH atBOO a ~ l
De Tijd IOO ~ SfiH MEE l ~ Z
De Volkskrant ZOl AOO Bl ~fiOO l fi~fi

Totaal nationale bladen It~JtWfi Z M tI W lfi~ O

regionale bladen

Arnhemse CourantlTubantia lO~ ~~fi I Z W Z l
Brabants Dagblad HIHafi t ~ lgH IA
Delftsche Courant ZO ~BSI ZHfi IA
Eindhovens Dagblad Ha ~tJQ l ~ lfil l ~q
Haagsche CourantlBinnenhof lWACB ~tM B ~ J
Haarlems Dagblad fifi ~ ZfiZ ~fifi IA
Leeuwarder Courant JIUb ttlJb l ~ B
De Limburger IOI ~ BOO I ~ BOO l ~ B
Limburgs Dagblad I fi ~ ZIH HOJ IJ
Nieuwsblad van het Noorden tZQHZ s B ~ lsfi Z ~ B
Nieuwsblad van het Zuiden a ~IA ~Z l ~S fil Z ~ J
Rotterdams Nieuwsblad HIOOO ZtOOO Za
De Stem Sg ~ TZ s ltOafi lZ

Totaal regionale bladen l ~ lbH ~ ObZ Za ~ BZZ Zl

Totaal nat~ t regt ZtaS ~I~ fiZH ZOa ~bOJ l O~ a

nummer niet marginaal te werk gaan en naast de papierkosten ook normaal
de redactiekosten etc~ in aanmerking nemen~ Voor de overige bladen echter
zullen hoofdzakelijk de papierkosten in aanmerking genomen wordent Het
extra drukken van enkele duizenden of honderden exemplaren voor de losse
verkoop brengt~ afgezien van de papierkosten nauwelijks extra kosten met
zich mee jexpeditiekosten laten wij buiten beschouwingj~ Volgens het jaart
verslag van de NtDtP ~ lag de gemiddelde omvang per dagblad in IM
op ZH ~ bH paginata Een dergelijke krant weegt t M gram~ Bij een papierprijs
van fO~W per kg l iggen de papierkosten derhalve op rond l J cent per
gemiddeld nummert Ervan uitgaande dat ~bS van de losse nummers wordt
verkocht~ dat de wederverkoper aO~ó provisie krijgt en dat de bruto losset
nummerverkoopprijs fO~ aS bedraagt~ kan de netto opbrengst per verkocht
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los nummer berekend worden op t j O~ ZO ~ De winst per los verkocht num~
mer bedraagt dus nationaal rond f cent ofwel j SJ O bij B IO verschijnings~
dagent Bij de nationale dagbladen ~ die ook nog met aanzienlijke distributie~
kosten rekening moeten houden zal de winst wellicht nog lager liggent Hieruit
blijkt wel ~ dat de winst op de losse verkoop zeker niet het belangrijkste mo~
tief zal zijn de verkoop van losse nummers te stimulerent Er zijn dan ook
belangrijke nevenoverwegingent
a ~ De losse verkoop stelt de krant op vele verkooppunten aanwezig~ er gaat
dus van die losse verkoop een bepaald reclame~effect uitt
bt De losse verkoop werkt stimulerend op de abonnementenverkoop ~ Wij
zagen reeds eerder ~ dat sampling een belangrijk hulpmiddel is voor de aborn
nementenverkoop ~ omdat door dit middel de niet~abonnees kennis maken
met de hen voordien niet of nauwelijks bekende krant ~ Hetzelfde effect kan
verwacht worden van het kennis nemen van de krant door middel van de
losse verkoopt
c ~ Zoals uit tabel Za valt af te leiden ~ kan de losse verkoop een belangwek~
kende invloed uitoefenen op de hoogte van de totale betaalde oplaget Deze
hoogte van de totale oplage is niet alleen van belang voor de abonnementern
opbrengst ~ ze heeft ook betekenis voor de advertentietopbrengstt De
advertentietarieven worden immers bepaald aan de hand van de peilprijs~ dit
is de prijs per advertentiemillimeter per tO ~ OOO betaalde oplage ~ Wanneer nu
de oplage met één procent stijgt ~ mag het advertentietarief ook met één
procent verhoogd worden ~ ook wanneer de oplagestijging het gevolg is van
losse verkoop ~ Aldus kan een oplagestijging van enkele procenten een
invloed van enkele honderdduizenden guldens op de advertentie~opbrengst
hebben ~
d ~ Gezien de hierboven sub~ a en b genoemde effecten die van de losse
verkoop uit kunnen gaan ~ is het stimuleren van de losse verkoop tevens een
belangrijk hulpmiddel in de concurrentie met andere dagbladen~
e~ Tenslo tte heeft de losse verkoop een service~element ten opzichte van de
abonneest Een abonnee die op reis gaat of om andere reden uithuizig is ~ kan
er bezwaar tegen hebben zijn lijfblad mee te nemen ~ omdat daardoor zijn
huisgenoten van het dagblad verstoken blijven ~ Het is bepaald tegenover
deze abonnee een vorm van service ~ wanneer hij op gemakkelijke wijze op
een groot aantal verkooppunten toch zijn dagblad kan kopen ~

Uit het bovenstaande blijkt enerzijds~ dat vele dagbladen slechts weinig of
geen aandacht besteden aan de stimulering van de losse verkoop~ Er blijkt
echter tevens uit~ dat deze activiteit voor de dagbladen zowel economisch als
marketing~technisch met het oog op hun abonnementenverkoop van groot
belang kan zijn en otit meer aandacht verdient dan er tot nu toe aan besteed
is ~
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H~at De organisatie van de distributie en van de verkoop

S ~a t l~ De territoriale organisatie
Om redenen die wij hierboven uiteengezet hebben~ valt de organisatie van de
distributie van de krant onder de verantwoordelijkheid van de afdeling ver~
koopt Onder leiding van de sales~manager heeft de verkoopafdeling met
betrekking tot de lezersmarkt dus twee hoofdtakew de verkoop van de
krant en de distributie van de krantt Beide taken worden op drie territoriale
niveaus verricht~ te wetew
at het verspreidingsgebied
bt het rayon
ct de bezorgwijk
Daarnaast heeft het dagbladbedrijf nog te maken met twee andere territot
riale indelingent
d~ het editiegebied
e~ het Cebucotverzorgingsgebied
Het editiegebied is in feite nog te onderscheiden in het advertentieteditie~
gebied en het redactioneel editiegebiedt Voor een goede verkoop en distribut
tie~organisatie is het van belang deze territoriale onderscheidingen goed te
onderkennent

Ad at
Het verspreidingsgebied omvat de territoriaal bepaalde grenzen waarbinnen
het dagblad conform de beslissing van de uitgever in principe verschijntt Het
verspreidingsgebied is dus de territoriale begrenzing van de lezersmarkt van
een dagblad~ Dat wil niet zeggen~ dat het betrokken dagblad in het verspreit
dingsgebied een bepaalde minimale dekking moet hebbent Er zijn bijvoort
beeld in het verspreidingsgebied van nationale dagbladen~ dat zich in
principe uitstrekt tot de landsgrenzen~ meerdere regiols aan te wijzen waar
bepaalde nationale dagbladen geen enkele of slechts een zeer lage dekking
hebbent Desondanks behoren die gebieden wel tot het verspreidingsgebied
van dat dagbladt In feite zullen de dagbladuitgevers zich bij de bepaling van
hun verspreidingsgebieden beperken tot het trekken van territoriale grenzen
rond een gebied~ dat zij daadwerkelijk bewerken~ Verspreidingsgebieden
kunnen dan ook ingekrompen en uitgebreid worden~ Vooral bij zgnt gebieds~
afspraken met dagbladen onder elkaar komt het voor dat een dagblad bet
paalde regiols van zijn verspreidingsgebied afstoot~ waarbij de tegenpartij in
omgekeerde richting hetzelfde doet~ Meestal betreft het hier dan gebieden
die tevoren tot het gezamenlijke verspreidingsgebied behoorden en waarin
een felle concurrentiestrijd woeddet Om die strijd te beperken maakt men
dan gebiedsafspraken~ waarbij beide partijen in feite genoegen nemen met
een kleiner verspreidingsgebied~ waar dan tegenover staat dat zij in dat
kleinere gebied een aanzienlijk sterkere positie innemen dan voorheent
Dagbladen kunnen ook hun verspreidingsgebied uitbreident Die situatie zal
zich voordoen wanneer een krant in het oorspronkelijke verspreidingsgebied
een bepaald plafond heeft bereikt~ waardoor behalve door bevolkings~
toename geen verdere groei meer te verwachten is~ Zeker wanneer in een
dergelijk gebied een demografisch negatieve ontwikkeling inzet~ kan het ter
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realisering van verdere groei noodzakelijk zijn het verspreidingsgebied uit te
breident

Ad b~
Het rayon is een intern door het dagbladbedrijf zelf afgebakend territoriaal
begrensd gebied~ kleiner dan het verspreidingsgebied~ waarbinnen de
distributie en verkoopwerkzaamheden veelal vanuit een centraal punt~ het
bijkantoor~ worden georganiseerdt Binnen een rayon kunnen weer meerdere
hulpbijkantoren en agentschappen worden opgericht~

Ad c~
Het rayon wordt verdeeld in een aantal bezorgwijken ~ waarbinnen een
bezorger of agentbezorger verantwoordelijk is voor de bezorging van de
krant~ Indien een rayon hulpbijkantoren kent zijn de verschillende bezorg
wijken in het rayon weer rond de hulpbijkantoren gegroepeerdt De agent~
schappen ve rv ullen alleen een functie binnen de verkooporganisatie ~ of
slechts in zoverre dat zij soms als losplaats voor de expeditie zijn aangewe
zen voor de bezorgwijk waarbinnen het agentschap gelegen is~

Ad d~ l t
Het advertentioneel editiegebied is een territoriaal begrensd gebied ~ kleiner
dan het verspreidingsgebied waarvoor speciale advertentie~editietarieven
bestaant De uitgever is gerechtigd advertenties die tegen editietarief worden
opgenomen ~ alleen op te nemen in de advertentie~editie die in dat bepaalde
editiegebied verschijntt Op dezelfde pagina van de krant kan de uitgever in
andere advertentieteditiegebieden dan advertenties afdrukken die vanuit die
andere advertentie~editiegebieden tegen editietarief worden opgegeven ~ Doel
van dit systeem is enerzijds de kleinere adverteerders in een dergelijk adver~
tentieteditiegebied tegen een lagere prijs te laten adverteren in een gedeelte
van de oplage ~ van welke mogelijkheid vooral die adverteerders graag gebruik
zullen maken die gezien de regionaal beperkte spreiding van hun prospects
geen belangstelling hebben in het bereiken van het totale verspreidings~
gebied~ Anderzijds kan de uitgever deze lagere prijs aanbieden ~ omdat de~
zelfde paginaruimte in andere editiegebieden gevuld wordt met andere
advertenties van adverteerders uit die andere gebieden ~ Op deze wijze levert
dezelfde pagina een advertentietopbrengst op die gelijk is aan de som van de
betaalde editietarieven ~ Deze werkwijze brengt voor de uitgever de
verplichting mee tijdens het drukken van de krant ~ nadat een advertentie~
editie is afgedrukt ~ te stoppen met drukken ~ de betreffende advertentie~
paginals van de pers te verwijderen en te vervangen door paginals van de vol~
gende editiet Deze operatie ~ wisselen genoemd ~ kost uiteraard tijd en
geld ~ Vandaar dat het redelijk is dat de som van die opbrengsten hoger is dan
de opbrengst van een algemene pagina die in de hele oplage meeloopt en die
dus niet gewisseld behoeft te wordent

Ad d~Z~
De redactionele editie komt in principe overeen met de advertentionele
editie ~ met dien verstande dat daarbij de editiegrenzen niet worden bepaald
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door advertentionele overwegingen~ maar uit redactionele overwegingen~
betrekking hebbend op de socio~economische en sociaal~psychologische
kenmerken van de lezerskring~ Met betrekking tot de noodzaak van wisselen
geldt voor de redactionele pagina~s hetzelfde als voor de advertentionele~
Teneinde het aantal keren dat de pers tijdens het drukken moet stoppen
zoveel mogelijk te beperken~ is het van belang er voor te zorgen dat de
redactionele en advertentionele editiegebieden ofwel even groot zijn~ dus
dezelfde grenzen hebben~ of als dat niet kan~ tenminste ervoor te zorgen dat
zij elkaar niet overlappen~

Ade~
Het Centraal Bureau Couranten Publiciteit tCebucol te Amsterdam heeft na
overleg met het Centraal Bureau voor de Statistiek het gehele land ingedeeld
in een ag~tal zgn~ Cebuco~verzorgingsgebiedent Deze indeling is gebaseerd
op een sociaalteconomische indeling van het land in regiols die ieder voor
zich sociaal~economisch hoofdzakelijk georiënteerd zijn op een bepaald
verzorgingscentrum Isoms central in het betreffende gebiedt Gezien het feit
dat deze gebieden geacht worden op economisch gebied verzorgingst
eenheden te vormen~ spelen zij een belangrijke rol in de mediatselectie ten
behoeve van de adverteerders~ De resultaten van steeds meer media~
onderzoeken worden gepubliceerd per Cebucotverzorgingsgebied~ zodat alle
voor de media~selectie relevante gegevens per Cebuco~verzorgingsgebied zijn
vastgesteld en verkrijgbaar zijnt
De advertentionele en redactionele editiegebieden worden door het dagblad
zelf intern bepaald door de redactie en de marketing~afdelingt Vooral om
technische reden is het daarbij van belang dat beide afdelingen met elkaar
overleggen om overlapping van deze gebieden te voorkomen en ze zo
mogelijk te laten samenvallen~ De Cebuco~verspreidingsgebieden zijn echter
door het Cebuco bepaald en vormen voor de marketing~afdeling een
gewichtig datum waarmee zij bij de territoriale afbakening van de in het
dagbladbedrijf gebruikelijke indelingen rekening zal moeten houden~ Zo is
het wenselijk het verspreidingsgebied zodanig vast te stellen~ dat dit sament
valt met de grenzen van een of meer Cebuco~verspreidingsgebiedent Dit
maakt het mogelijk alle mogelijke media~gegevens die per Cebuco~gebied
verstrekt worden~ op te tellen en aldus diezelfde gegevens voor het totale
verspreidingsgebied te berekenent De advertentionele editiegebieden dienen~
indien mogelijk~ samen te vallen met de grenzen van een of meer Cebucot
gebieden en als dit niet mogelijk of wenselijk is~ dienen de editiegebieden in
ieder geval de Cebuco~gebieden niet gedeeltelijk te overlappen~ Het wil ons
echter in het belang van de bruikbaarheid van mediatgegevens voor de
advertentie~acquisitie in de editiegebieden welhaast dwingend noodzakelijk
voorkomen de editiegrenzen te laten samenvallen met een of meer Cebuco~
gebiedent Met betrekking tot de rayonindeling~ die ook voor de verspreiding
van belang is~ geldt praktisch hetzelfdet Het is duidelijk dat de bezorging van
de krant gemakkelijk tot fouten kan leiden wanneer in een rayongebied
meerdere edities bezorgd zouden moeten worden~ Vandaar dat het wenselijk
is~ dat de rayongrenzen van een of meer rayons enerzijds samenvallen met de
redactionele en advertentionele editiegebieden~ maar dat anderzijds de
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rayongrenzen van een of meer rayons ook samenvallen met de Cebuco~
verzorgingsgebieden ~ althans dat rayongrenzen en Cebucotgebiedsgrenzen
elkaar niet overlappen~ Tenslo tte zal het na het bovenstaande duidelijk zijn ~
dat de grenzen van de bezorgwijken niet de grenzen van de rayons mogen
overlappent In figuur IS hebben wij getracht het bovenstaande enigszins
overzichtelijk te visualiseren ~
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Fig~ ISt Territoriale indelingverspreidingsgebiedt

StS~Z~ De functionele organisatie van de distributie
Zoals wij reeds zagena~ is de sales~manager lid van het marketingtteam en
fungeert hij tevens als hoofd van de afdeling verkoop~ Als zodanig heeft hij
de supervisie over drie afdelingent de afdeling distributie~ de afdeling
abonnementenverkoop linclusief de verkoop van losse nummers~ en de
advertentieverkoop~ Aan het hoofd van de afdeling distributie staat het
hoofd van de distributiet Deze functionaris is verantwoordelijk voor de
gehele distributie in het verspreidingsgebied~ Onder zijn leiding werken de
distributiechefs van de rayornbijkantorent Deze distributiechefs worden op
hun beurt bijgestaan in de grote rayons door hulpdistributiechefs op de
hulpbijkantoren en voorts door het corps van bezorgerst

De taak van de bezorger
De bezorger heeft tot taaki
at De bezorging van de krant~ Dit houdt in dat hij de door de expeditie op
de losplaats in zijn wijk op een bepaald tijdstip afgeleverde kranten t ijdig
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ophaalt en volgens de vastgestelde route op correcte wijze bezorgt bij de
abonnees en bij de in het kader van een sampling~actie aangewezen niett
abonneest
b ~ De incasso van het abonnementsgeld bij de abonnees die nog contant
betalen~ Door de toename van het girale betalingsverkeer vermindert deze
groep steeds meer~ maar er zijn nog altijd abonnees die hun abonnements~
geld contant willen betalent De incasso hiervan behoort tot de
werkzaamheden van de bezorger~ althans voorzover hij zich daartoe bereid
heeft verklaard~ In sommige gevallen worden door de administratie speciale
incasseerders aangesteld die deze taak verrichtent In sommige gevallen zijn
de bezorgers~ in andere gevallen de abonnementenvertegenwoordigers ook
belast met de incasso van girale wanbetalers en met de behandeling van
andere betaalklachtent Deze oplossing moge voor de hand liggen~ omdat
deze medewerkers toch in de rayons opererent Wij achten dit echter een
administratieve taak~ die ofwel door de administratie ofwel in opdracht van
de administratie door de eerder genoemde incasseerders moet worden ver~
richtt Indien een bezorger bereid is dit werk te verrichten moge dat nog
acceptabel zijn~ niet aanvaardbaar achten wij het dat voor deze taak de
abonnementenvertegenwoordigers worden ingeschakeld~ tenzij het gaat over
de allereerste abonnementsgeldbetaling van een nieuwe abonneet
ct Het in ontvangst nemen van door de abonnee tot hem gerichte
opmerkingen en klachten met betrekking tot bezorging~ administratie of
redactie~ De bezorger dient er voor te zorgen~ dat hij eventuele klachten
m~b~t~ de bezorging zo goed mogelijk zelf behandeltt Indien nodig in overleg
met zijn distributiechef~ De overige klachten dient hij correct in ontvangst te
nemen~ te noteren en aan zijn distributiechef door te geven~
d ~ Het aannemen van bedankers en nieuwe abonnees~ Het is mogelijk dat
een bezorger ook wanneer hij niet als agentbezorger in de verkoop is inget
schakeld~ spontaan benaderd wordt door een nieuwe abonnee die zich bij
hem opgeeftt De bezorger dient deze opgave in ontvangst te nemen~ indien
mogelijk met de daarbij behorende administratieve gegevens betreffende
abonnementstermijn en wijze van betaling~ Hij dient die gegevens onverwijld
door te geven aan het bijkantoor~ zodat de nieuwe abonnees onmiddellijk in
de bezorging kan worden opgenoment Hetzelfde geldt m~btt~ de bedankers~
e~ De bezorger dient er voor te zorgen dat hij wanneer hij verhinderd is een
van zijn taken uit te voeren~ daarvan zo tijdig mogelijk zijn chef inlicht~
zodat deze tijdig voor vervanging kan zorgen~

De taak van de distributiechef
De distributiechef houdt frequent en intensief toezicht op het werk en de
werkwijze van zijn bezorgers~ Zijn taak valt uiteen in een aantal deeltaken~
waarvan wij noemew
~ hij stelt de door hem aangetrokken bezorgers aan en regelt hun arbeids~
voorwaarden conform de richtlijnen van het hoofd distributie
~ hij regelt de vervanging van bezorgers bij hun ontstentenis
~ hij zorgt voor de uitrusting van de bezorger jfietstassen en eventueel
speciale kleding~
~ hij deelt zijn rayon in in bewerkbare bezorgwijken en bepaalt per bezorgt
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wijk de losplaats voor de expeditie
~ hij stelt binnen de bezorgwijk de looproute van de bezorger vast
~ hij zorgt voor een snelle afwikkeling van de mutaties~ dat wil zeggew
i hij zorgt er voor dat de bezorger in zijn bodeboekje dagelijks een opt
gave krijgt van nieuwe abonnees~ bedankers en samplingtadressen
~ hij zorgt er voor dat hij in zijn eigen rayonadministratie de juiste abon~
nementenstand exact bijhoudt
~ hij geeft alle mutaties onmiddellijk door aan de centrale abonnemen~
tenafdeling op het hoofdkantoor~ zodat deze kan zorgen voor een juiste
opgave van het benodigd aantal kranten per bezorgwijk aan het technisch
bedrijf en expeditie

~ hij organiseert binnen zijn rayon een goede klachtenbehandeling~ zodat
bezorgklachten zo spoedig mogelijk verholpen kunnen worden
~ hij instrueert zijn bezorgers zodanig dat dezen zich bewust zijn van hun
representatieve functie en zich daar ook naar gedragen
~ hij bespreekt de bezorgproblemen regelmatig met zijn bezorgers en met
het hoofd van de distributiet

De taak van het hoofd van de distributie
Het hoofd van de distributie houdt frequent en intensief toezicht op het
werk van zijn distributiechefs en hun bezorgerst Ook de taak van het hoofd
van de distributie valt in een aantal deeltaken uiteen~ waarvan wij noement
~ hij bespreekt met zijn distributiechefs de distributietproblemen in hun
rayons en is behulpzaam bij het oplossen van hun distributieproblemen
~ hij stelt in overleg met de salestmanager de algemene arbeidsvoorwaarden
van de bezorgers vast en houdt toezicht op het naleven van deze richtlijnen
door de distributiechefs
~ in overleg met het hoofd abonnementenverkoop en het hoofd advertentie~
verkoop adviseert hij de sales~manager bij het vaststellen van de rayon~ en
editiegrenzent
~ hij houdt contact met administratie en expeditie over de spoedige
verwerking van de mutatiegegevens
~ op basis van de territoriale indelingen stelt hij in overleg met de chef
expeditie de expeditietijden en expeditieroutes vast en geeft de daarop
betrekking hebbende gegevens en mutaties tijdig door aan zijn distributie~
chefs
~ hij houdt zich voortdurend bezig met de problemen ter verbetering van
het distributiesysteem
~ hij adviseert de salestmanager met betrekking tot het aanstellen van dis~
tributiechefs en hun arbeidsvoorwaarden
~ hij adviseert de salestmanager met betrekking tot de instelling van hulp~
bijkantoren en de personele bezetting van die hulpbijkantoren en de toet
wijzing van bezorgwijken aan die hulpbijkantoren
~ hij houdt voortdurend contact met de administratieve diensten van het
hoofdkantoor over de werkwijze van de administratieve diensten op de
bijkantoren en de samenwerking tussen die administratieve diensten en de
distributiecheft Met name houdt hij toezicht op het naleven van de admini~
stratieve voorschriften die door het hoofdkantoor in overleg met hem zijn
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vastgesteld~ IHieruit blijkt dat wij er de voorkeur aan geven~ dat de
administratieve en financiële zaken op de bijkantoren ressorteren onder de
centrale administratie~ zulks teneinde het verkooppersoneel zo min mogelijk

met administratieve taken te belasten~ Daartoe is echter noodzakelijk een

goede samenwerking tussen de administratie en de afdeling verkoop~ waarbij

het hoofd van de distributie voor wat de distributie betreft een codrdit

nerende taak heefti

Uit het bovenstaande blijkt~ dat de functionele en territoriale organisaties op

elkaar zijn afgestemdt het hoofd van de distributie is verantwoordelijk voor

alle distributiezaken in het verspreidingsgebied~ de distributiechef is

verantwoordelijk voor de distributie in zijn rayon en de bezorger is verant~

woordelijk voor de distributie in zijn bezorgwijk~

H ~a~S~ De functionele organisatie van de verkoop
Ook in de verkoop van abonnementen en losse nummers van de krant is de

verkooporganisatie aangepast aan de territoriale organisatie~ Het hoofd van

de abonnementenverkoop is verantwoordelijk voor de abonnementen~
verkoop en verkoop van losse nummers in het hele verspreidingsgebiedt Hij

wt~rdt bijgestaan door enkele verkoopleiders~ die de leiding hebben van de

verkoop in een of meer rayonst Per rayon zijn een of meer abonnementent

vertegenwoordigers werkzaam~ die in principe werkzaam zijn in het gehele

rayon~ of wanneer de verkoopleider is aangesteld over meerdere rayons~ zal

de abonnementenvertegenwoordiger ook in andere rayons die ressorteren

onder dezelfde verkoopleider~ ingezet kunnen wordent Tenslotte werken in

de bezorgwijken en soms in meerdere bezorgwijken van hetzelfde rayon ~

namelijk in die bezorgwijken waarin alleen bezorgers werkzaam zijn ~ de
agentbezorgerst De taak en functie van de abonnementenvertegenwoordigers
en agentbezorgers~ hun algemene arbeidsvoorwaarden en de criteria die voor

hun aanstelling gelden~ alsmede hun opleiding~ worden uitvoerig besproken

in de paragraaf die handelt over de personal selling in hoofdstuk J~ waarnaar

wij kortheidshalve verwijzent

De taak van de verkoopleider
De verkoopleider heeft onder leiding van het hoofd van de abonnementen~

verkoop de leiding over de verkoopactiviteiten in een of meer rayonst
Wanneer een dagblad werkt met verschillende redactionele edities zal het

aanbeveling verdienen per editiegebied een verkoopleider aan te stellen~

zulks omdat het te verkopen product per editie verschilt en omdat dit editie~

product ~ als de editiegrenzen op de juiste wijze zijn bepaald ~ aansluit op

de specifieke behoeften van de lezers in dat bepaalde editiegebiedt Wij

kunnen de onderdelen van zijn taak als volgt beziew
~ Hij verstrekt het hoofd van de abonnementenverkoop de gegevens uit zijn

editiegebied die nodig zijn ter vaststelling van het verkoopplan lzie
paragraaf M~ personal sellingjt
~ Hij adviseert het hoofd van de abonnementenverkoop met betrekking tot
de vaststelling van de taken in zijn gebied in het verkoopplant
~ Hij verdeelt de taken zoals die in het definitieve verkoopplan voor zijn
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gebied zijn vastgesteld over de abonnementenvertegenwoordigers en de
agentbezorgerst
~ Hij instrueert de abonnementenvertegenwoordigers en de agentbezorgers
met betrekking tot de uitvoering van hun takent Hij overlegt met agent~
bezorgers en abonnementenvertegenwoordigers over de inzet van deze
laatsten in de wijken van de agentbezorgers~
~ Hij houdt toezicht op de taakvervulling~ werkwijze en resultaten van de
agentbezorgers en abonnementenvertegenwoordigers~
~ Hij ontwerpt in principe bepaalde verkoopacties in zijn gebied~ zulks in
overleg met zijn medewerkers en legt deze acties voor aan het hoofd abonne~
mentenverkoop~
~ Indien deze acties zijn goedgekeurd~ draagt hij zorg voor de uitvoering
ervan en ziet toe op die uitvoering~
~ Hij adviseert met betrekking tot andere promotionele activiteiten die de
verkoopactiviteiten in zijn gebied ondersteunen~ en rapporteert over het
effect van die promotionele activiteiten~
~ Hij adviseert het hoofd abonnementenverkoop met betrekking tot de
aanstelling en honorering van abonnementenvertegenwoordigers en agent~
bezorgers~
~ Hij stelt de agentbezorgers aan en regelt hun arbeidsvoorwaarden overeen~
komstig de richtlijnen van het hoofd abonnementenverkoopt Hij pleegt
daartoe intensief overleg met de distributiechefs in de verschillende rayons~
~ Op basis van het hem ter uitvoering opgedragen verkoopplan regelt hij in
overleg met de verschillende distributiechefs de sampling van dagbladen bij
niettabonnees in de bezorgwijkent
~ Hij instrueert de abonnementenvertegenwoordigers met betrekking tot
door hen incidenteel te verrichten bezorgactiviteitent
~ Hij draagt er zorg voor~ dat de afgesloten nieuwe abonnementen zo
spoedig mogelijk aan de distributiechefs en de centrale abonnementen~
registratie worden doorgegeven~
~ Hij draagt er zorg voor~ dat de bedankers die niet in het verkoopplan zijn
voorzien~ zo spoedig mogelijk door zijn medewerkers worden bezocht~
~ Hij werkt incidenteel zelf aan de verkoop en het bedankersbezoek mee~
zodat hij met de zich ontwikkelende problemen in zijn gebied op de hoogte
blijftt
~ Hij is er voor verantwoordelijk dat de informaties die hij van zijn medet
werkers ontvangt~ zo spoedig mogelijk worden doorgegeven ten behoeve van
het marketingAnformatiesysteem van de onderneming~

De taak van het hoofd van de abonnementenverkoop
~ Hij ontwerpt ten behoeve van de sales~manager het concept verkoopplan
en verstrekt aan de sales~manager alle kwantitatieve gegevens die daarvoor
noodzakelijk zijnt

~ Wanneer het verkoopplan is vastgesteld~ verdeelt hij de taken over de
verkoopleiders~
~ Hij bespreekt met de verkoopleiders de problemen in de verschillende
gebieden~ hij houdt toezicht op het werk van de verkoopleiders en op het
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werk en de werkwijze van de abonnementenvertegenwoordigerst
~ Hij doet voorstellen aan de salestmanager over het aantal abonnementent
vertegenwoordigers en agentbezorgers~ over hun arbeidsvoorwaarden en over
hun werkterrein en hun taak~
~ Hij heeft een belangrijk aandeel in de opleiding en scholing van de
abonnementenvertegenwoordigers en de agentbezorgers lzie par~ J ~ Zj ~
~ Hij organiseert de verkoop van losse nummers~ stelt de verkooppunten
vast en regelt de verkoopvoorwaarden voor de losse verkoop~
~ Hij doet voorstellen aan de salestmanager met betrekking tot de passieve
verkoopmethoden en voert deze daarna uit in overleg met en in sament
werking met de verkoopleiders en hun medewerkerst
~ Hij doet voorstellen aan de salestmanager met betrekking tot speciale
promotions ter ondersteuning van de verkoopactiest
~ Hij pleegt overleg met het hoofd van de distributie en met het hoofd van
de advertentieverkoop met betrekking tot adviezen aan de sales~manager
aangaande de vaststelling van rayon~ en editiegrenzen~
~ Met beide andere hiervoor genoemde functionarissen pleegt hij tevens
overleg over alle andere de verkoop rakende aangelegenheden~
~ Hij pleegt overleg met de administratieve diensten over de verwerking van

gegevens inzake nieuwe abonnees en bedankers en over alle andere adminit
stratieve zaken met betrekking tot de abonnementenverkoopt

S~S~a ~ De integratie van de distributie en abonnementenverkoop
Uit het voorafgaande is wel gebleken~ dat de organisatie van de distributie en
van de abonnementenverkoop dermate omvangrijk is en tevens zo verschilt
lend van aard~ dat voor beide soorten werkzaamheden op de verschillende
territoriale niveaus verschillende personen werkzaam moeten zijnt Gezien de

nauwe relatie tussen distributie en verkoop in het praktische vlak~ maar
vooral gezien het enorme commerciële belang van een goede distributie ook
voor de verkoop~ is het niet alleen van belang dat beide organisaties onder de

eenhoofdige leiding staan van de salestmanager als hoofd van de gehele ver~
koopafdelingt Het is ook van belang dat op alle territoriale niveaus een
uitstekende~ geïntegreerde samenwerking bestaat tussen de beide verschillern

de organisaties binnen de verkoopafdelingt De bezorger dient in zijn bezorg~
wijk goed samen te werken met de agentbezorgers en de abonnementen~
vertegenwoordigers~ De distributiechefs dienen eveneens goed samen te
werken met de agentbezorgers in hun verkoopfunctie~ de verkoopleiders en
het hoofd van de abonnementenverkoop dienen op hun beurt weer intensief
samen te werken met het hoofd van de afdeling distributiet Alle medet
werkers dienen er zich goed van bewust te zijn~ dat zij uiteindelijk allen
werkzaam zijn in de afdeling verkoop en dat het goed vervullen van alle
functies in die afdeling voorwaarde is voor het goed functioneren van de
gehele verkoopafdelingt Dit geldt mutatis mutandis ook voor het hoofd van
de advertentieverkoop en zijn medewerkers over wie wij in het volgende deel
van deze studie nader zullen spreken~ De sales~manager heeft~ afgezien van
zijn belangrijke functies in het marketingtteam die wij in het volgende
hoofdstuk zullen bespreken~ een grote verantwoordelijkheid in het cobrdi~
neren en stimuleren van de verschillende onder zijn supervisie staande
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afdelingen~ Het behoort tevens tot de taak van de salestmanager te zorgen
voor een goede codrdinatie van alle activiteiten van de verkoopafdeling met
de activiteiten van administratie~ technisch bedrijf en redactie~ Hij zal daar~
toe frequent contact moeten onderhouden met de hoofden van deze
diensten om een goede samenwerking tussen deze diensten en de afdeling
verkoop te realiserent

De promotie van het dagblad op de abonnementenmarkt

Wanneer op basis van een goed productbeleid de noodzakelijke product~
beslissingen zijn genomen~ wanneer voorts op basis van kostprijs~ winstt
prognose en marksituatie de prijzen voor het product zijn vastgesteld en
wanneer tenslotte op basis van de geaardheid van het product en de markt~
situatie de meest rendabele verkoopt en distributiekanalen zijn gekozen~ zal
het product nog verkocht moeten worden~ Daartoe zal de verkoper op een
of andere manier contact met zijn markt moeten opnemen~ Er zal een vorm
van beinvloedende communicatie moeten ontstaan tussen verkoper en
potentiële koperst Het tot stand brengen van deze communicatie en het
onderhouden ervan ter voorbereiding en later ter begeleiding van de eigem
lijke verkoopactiviteit noemen wij hier de promotie van het product~ De
wijze waarop de verkoper met zijn markt communiceert~ bepaalt hij zelf~
daarbij rekening houdend met de aard en de werking van zijn overige
marketing~instrumenten~ rekening houdend voorts met de wensen en ver~
wachtingen van zijn markten en tenslotte rekening houdend met de andere
externe invloeden die van buitenaf invloed op zijn verkopen uitoefenent De
promotie van het product is aldus het vierde marketingAnstrument dat de
onderneming ten dienste staat om invloed uit te oefenen op zijn verkopent
Kotler definieert promotie als volgti

IPromotion encompasses all the tools in the marketing mix whose major role is
persuasive communicationl~

waarbij onder ~persuasive communicationl moet worden verstaani

IPersuasive communication is said to take place when a communicator consciously
arranges his messages and choice of channels to have a calculated effect on the attitude
or behavior of a specific audiencet~Z

Wij vertalen de term ~persuasive communicationl met ~beïnvloedende comt
municatW~ De channels waarover Kotler spreekt~ zijn uiteraard de comt
municatiekanalen~ niet te verwarren met de verkoopt en distributiekanalen~
Het direct beïnvloeden van het koopgedrag van de prospects valt zeker
onder de doelstellingen van de promotionele activiteiten~ maar het is van
belang op te merken dat de omschrijving van Kotler terecht veel ruimer is en
zich niet beperkt tot de directe beïnvloeding van het koopgedrag alleen~
Ook tot de taak van de promotionele activiteiten behoort de indirecte
beinvloeding~ het verschaffen van informatie over het product~ het bevor~
deren van de merkbekendheid en de merkentrouw en al die communicatieve
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activiteiten van de zijde van de verkoper die~ zonder direct de koopbeslissing
als het ware te forceren~ een positieve invloed uitoefenen op de houding en
het gedrag van de prospect met betrekking tot het product~ Er zijn dan ook
verschillende instrumenten beschikbaar om de promotionele activiteiten uit
te voeren~ Deze instrumenten vormen als vierde marketingtinstrument te~
zamen de Ipromotional~mixl~
De instrumenten van de promotionaltmix zijn communicatieAnstrumenten~
die de communicatie met de markt verzorgen~ d~wtzt die informatie tran~
sporteren vanuit de onderneming naar de marktt De inhoud van die infor~
matie zal veelal door de andere marketing~activiteiten bepaald worden~ Taak
van de promotie is die informatie zo effectief mogelijk te transporteren~
door een goede inhoud en vormgeving~ door de zuivere afbakening van de
audience en door de keuze van de juiste media~ De verschillende promotio~
nele instrumenten onderscheiden wij dan ook op grond van communicatieve
criteria~ Communicatie veronderstelt een zender~ een versymboliseerde
boodschap~ een medium en een audiencet Hoe die audience op de bood~
schap reageert~ ja zelfs of de audience de boodschap wel ontvangt~ is niet
van belang voor de vraag of er wel of niet gecommuniceerd wordtt Het
criterium voor de vraag of er van communicatie sprake is~ is voor ons of een
zender via een medium een boodschap heeft verzonden naar een audience~
Of die audience die boodschap ontvangt~ in hoeverre zij die ontvangt en hoe
zij erop reageert~ kunnen criteria zijn voor de kwaliteit van de communi~
catie~ Niet voor de communicatie zelft Het enige criterium voor het bestaan
van de communicatie zelf is de vraag of er transport van informatie heeft
plaatsgevonden~ s
Wij maken een onderscheid tussen intentioneel eenzijdige en intentioneel
wederzijdse communicatie~ De intentioneel eenzijdige communicatie beoogt
alleen informatie te transporteren naar een audience~ zonder dat de zender
verwacht dat die audience op die verzonden boodschap reageert door een
boodschap terug te zenden~ Bij de intentioneel wederzijdse communicatie
hoopt of verwacht de zender wel in een of andere vorm een antwoord van
de audience te ontvangent Voor intentioneel wederzijdse communicatie is
dus het feitelijk ontvangen van het antwoord geen criterium~ criterium is
slechts of de zender de intentie heeft een antwoord terug te krijgen~ Dit op
het eerste gezicht onbelangrijke onderscheid is van wezenlijk belang voor de
vorm en inhoud van de te verzenden boodschap en voor de keuze van het
medium waardoor de boodschap verzonden zal wordent

Een tweede belangrijk onderscheid wordt gevormd door de aard en de sa~
menstelling van de audience~ De onderneming kan communiceren met de
gehele markt fof belangrijke segmenten van de marktl~ ze kan communi~
ceren met individuen of enkele personen binnen die markt ctq~ binnen de
marktsegmenten en ze kan communiceren met personen enlof instellingen
buiten de markt~ doch behorend tot het marketing~systeem van de onder~
nemingt

Een derde onderscheid heeft betrekking op beheersbare en niet beheersbare
communicatiet Onder beheersbare communicatie verstaan wij die vormen
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van communicatie waarbij de zender zelf de eindbeslissing neemt over
inhoud en vorm van de boodschap en over de keuze van de media en der~
halve van de audience die hij wil bereiken ~ Niet beheersbare communicatie
vindt plaats wanneer de eerste zender~ de onderneming dus ~ zijn informatie
verstrekt aan een onafhankelijke tweede zender ~ die op grond van de ontt
vangen informatie zelf beslist over de vraag of hij op grond van de ontvangen
informatie een boodschap zal uitzenden of niet ~ en die bovendien onaU
hankel ijk van de eerste zender autonoom beslist over inhoud en vorm van de
boodschap en over de te kiezen mediat Aan de hand van deze zeven element
ten ~ te wetenl intentioneel eenzijdige communicatie ~ intentioneel
wederzijdse communicatie ~ communicatie met de gehele markt of met
segmenten ~ met individuen binnen de markt enlof binnen de segmenten ~
met personen of instellingen buiten de markt maar binnen het marketing~
systeem en beheersbare of niet beheersbare communicatie zijn wij in staat
de verschillende instrumenten van de promotional~mix zorgvuldig van elkaar
af te bakenent Wij verstaan dan ondert

~ reclame een beheersbare~ intentioneel eenzijdige~ beïnvloedent
de communicatie met de gehele markt of marktt
segmenten

~ persoonlijke een beheersbare~ intentioneel wederzijdse~ beïnvloe~
verkoopt dende communicatie met individuen binnen de markt
~personal
sellingl

~ publicity~ een niet beheersbare~ intentioneel eenzijdige~
beïnvloedende communicatie met de gehele markt of
belangrijke segmenten van de markt

~ salespromotiow een beheersbare~ intentioneel wederzijdse communit
catie met de gehele markt of belangrijke segmenten
van de markt

In deze omschrijvingen hebben wij steeds de term beïnvloedende communi~
catie gebezigd om aan te geven dat het bij promotion niet gaat om een vrij~
blijvende~ althans van de zender uit vrijblijvende communicatie~ maar dat
het gaat om een communicatie ter beïnvloeding van de houding van het
gedrag van de audience met betrekking tot het product en de onderneming~
Schematisch kunnen de promotionaltmix instrumenten met hun kenmerkent
de communicatieve elementen worden weergegeven als in tabel Zfi ~ jzie pa~
gina Z Sfitl
Duidelijk onderscheiden van de vier promotionaltmix instrumenten hebben
wij hierboven de communicatieve onderscheidingen ook toegepast op een
andere vorm van ondernemingscommunicatie~ de public relationst Public
relations zijn ook vormen van communicatie van de onderneming naar
buiten~ In onze opvatting behoren de public relations echter niet tot de
marketinggmix en dus ook niet tot de promotional~mix instrumenten~ Public
relations vormen een communicatiemogelijkheid ten behoeve van de directie
van de onderneming~ De public relations richten zich tot personen enlof
groepen die behoren tot het marketing~systeem van de onderneming jdus
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Tabel Zfi Communicatieschema van de promotional~mix

Instrument beheersbaarheid intentie doelgroep

beheers~ niet eenz~ wederz~ gehele indivi~ elementen
baar beheers~ markt duen in marketing~

baar of seg~ markt systeem inclt
ment markt

reclame

personal
selling

publicity

sales~
promotion

publ ic~
relations

intern ook tot het eigen personeeljt De communicatie kan beheersbaar zijn
door eigen publicatie of niet beheersbaar~ bijvt door het geven van perst
conferenties~ De communicatie kan zowel eenzijdig als wederzijds zijn~
Hoewel public relations activiteiten geen promotionele activiteiten vormen~
omdat zij zich niet exclusief tot de markt richten~ zal het uiteraard wenselijk
zijn dat de promotional groep binnen de onderneming nauw contact houdt
met de public relations groep~ zulks om te voorkomen dat vanuit beide
departementen elkaar tegensprekende publicaties naar buiten komen en om
in positieve zin het beleid op elkaar af te stemmen~ Waar de promotional
groep zich richt tot de markt of delen daarvan~ zal de activiteit van de pro~
motie ook speciaal betrekking hebben op het product en de marketingAn~
spanningen om het product te verkopent In het algemeen gesproken zullen
de public relations activiteiten zich meer bezig houden met het algemene
ondernemingsbeleid~ De communicatie met de gehele of met delen van de
markt is bijzonder delicaat en hangt ten nauwste samen met het gehele mar~
keting~beleid~ Het is daarom otit niet aanvaardbaar dat public relations men~
sen~ die niet tot in detail op de hoogte zijn met het marketingtbeleid en het
op grond daarvan gevoerde promotionele beleid~ zich zonder overleg comt
municatief met de markt gaan bezig houden~ Indien het om redenen van
ondernemingsbeleid noodzakelijk is dat een public relations afdeling zich
richt tot de markt~ dan dient dit contact o~it te geschieden in het nauwst
mogelijke overleg met de promotionele groep~ Alvorens wij de vier promoa
tionaltmix instrumenten voor het dagbladbedrijf in de abonnementensector
nader bespreken~ willen wij eerst nog aandacht geven aan de voorwaarden
waaraan iedere promotionele activiteit dient te voldoent Deze voorwaarden
vloeien voort uit een analyse van Kotlers promotion~definitie die wij in het
begin van dit hoofdstuk weergaven~ Iedere promotionele activiteit moet vol~
doen aan de volgende voorwaardeni
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a~ iedere promotionele activiteit moet zorgvuldig zijn afgestemd op een
nauwkeurig omschreven audience
b ~ iedere promotionele activiteit moet gericht zijn op het realiseren van een
zo nauwkeurig mogelijk berekend beïnvloedingseffect op de houding en het
gedrag van de audience
c~ daartoe is het van belang dat de inhoud van de boodschap uiterst zorg~
vuldig wordt geformuleerd om het berekende effect te realiseren
d ~ voorts is noodzakelijk dat voor iedere promotionele activiteit zorgvuldig
de geëigende~ aan de aard van de boodschap en de samenstelling van de
audience aangepaste communicatiekanalen worden uitgekozen

In het onderstaande zullen wij aan de hand van deze vier voorwaarden of als
men wil eigenschappen de instrumenten van de promotional~mix bespreken
voor het dagbladbedrijf in de abonnementensectort

U De reclame ten behoeve van de abonnementenwerving

Onder reclame verstaan wij iedere directe~ eenzijdige beïnvloedende commu~
nicatie met de gehele markt of met belangrijke segmenten van de markt~ Onder
dit begrip vallen niet alleen te plaatsen advertenties~ maar ook talloze zgnt
Ibelow~theAineltactiviteitent Welke boodschappen door middel van de
reclame moeten worden getransporteerd naar welke audience is afhankelijk
van het totale marketingtbeleid rond een bepaald product en zal dus door
het gehele marketing~team worden bepaaldt De reclametmanager is er voor
verantwoordelijk dat de gegeven boodschap binnen het beschikbaar gestelde
budget haar meest effectieve vormgeving krijgt en dat zij vervolgens wordt
getransporteerd via zodanige media dat de gewenste audience wordt bereikt~
Reclame kan de vorm hebben van themareclame~ die gebaseerd is op de
verspreiding van bepaalde grondgedachten over het product of van actiet
reclame~ het bekend maken van de voordelen van bepaalde acties fbijvt
promotionsl voor het publiek~

J ~ II t II ~ De reclame~doelgroep
Bij de beschrijving van de klanttvariabele in hoofdstuk B hebben wij gewezen
op de verschillende mogelijkheden tot marktsegmentatie in de abonnemen~
tenmarkt~ Hoe men de markt wil segmenteren zal afhankelijk zijn van de
aard van het product en van de samenstelling van de marktt Maar hoe men
ook segmenteert~ bij het maken van reclame zal men zich tevoren zorgvuldig
moeten afvragen of men zich met een bepaalde boodschap wil richten tot de
gehele markt of slechts tot bepaalde segmenten in de lezersmarktt Wij
spreken hier voor het eerst over de lezersmarkt en niet over de abonne~
mentenmarkt~ omdat hoewel de gezinshoofden formeel meestal degenen zijn
die het abonnement afsluiten en voor de betaling verantwoordelijk zijn~ het
dagblad in feite een gezinsproduct is en ook gelezen wordt door andere
gezinsledent De houding en het gedrag van alle gezinsleden met betrekking
tot de krant zijn dus mede van belang voor de dagbladverkoper en niet
alleen de houding en het gedrag van degene die formeel als abonnee is inget
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schreven~ c~qt als toekomstig abonnee zou kunnen worden ingeschrevent In
zijn reclame~uitingen zal de dagbladverkoper dus rekening dienen te houden
met alle lezers en met alle niettlezers van zijn blad~ Hoewel een lezersmarkt
voor dagbladen theoretisch in talloze doelgroepen kan worden gesegmen~
teerd~ zijn er toch enkele doelgroepen aan te geven die voor de reclame in
het dagbladbedrijf van groot belang zijnt De meest voor de hand liggende
sommen wij opt Als eerste de verdeling van de lezersmarkt in lezers en niet~
lezers van het dagbladt Deze onderscheiding is van groot belang voor de
inhoud van de reclameboodschap en voor de media~keuzet Wanneer een
dagblad zich in zijn reclame speciaal wil richten tot de niet~lezers van zijn
blad is het weinig zinvol daartoe gebruik te maken van de eigen krant~ men
zal dan vooral andere media moeten inschakelen~ Beide groepen~ de lezers en
de niettlezers kunnen vervolgens worden ingedeeld naar een aantal criteriai

l t geografischt per editiegebied~ per stad of streek of voor kleine
gerichte campagnes zelfs per dorp of bezorgwijk en
voorts per Cebuco~verzorgingsgebied of rayon

Z naar socioteconomische kenmerkew
naar sexe~ leeftijd~ opleiding~ beroep~ inkomen~ etct

S~ naar sociaaltpsychologische kenmerkent
naar liefhebberij~ vakantie~ vrijetijdsbesteding~ etct

at naar administratieve kenmerken~
weekt~ maandt~ kwartaalabonnees~ contantbetalers~
girobetalers~ etct

b~ naar krant~historische kenmerkew
abonnees op andere in geografisch of politiek opzicht
vergelijkbare of juist niet vergelijkbare kranten~
opzeggers~ nieuwkomerst

De aard van de boodschap die men wil overbrangen ~ zal naar inhoud en
vormgeving en media~keuze geheel afhankelijk zijn van de doelgroep tot wie
men zich richtt Een reclamecampagne die ten doel heeft de merkbekendheid
bij de niettlezers te bevorderen zal zich buiten de eigen krant via andere
media tot de niet~lezers moeten richtent Een campagne die beoogt itvtm ~ een
komende prijsverhoging de merkentrouw van de eigen lezers te bevorderen ~
zal wel van het eigen medium gebruik makent Voor de keuze van de juiste
kanalen is het noodzakelijk dat de doelgroep tot wie men zich richt nauwt
keurig wordt omschreven ~

MZ Het reclame~effect
Een communicatieve boodschap mag geacht worden het beoogde effect te
hebben bereikt wanneer die boodschap door de ontvanger is ontvangen en
door hem is begrepen op de door de zender bedoelde wijzet Daarvoor moet
de zender ~en de boodschap zelf en de gekozen kanalenj aan bepaalde voor~
waarden voldoent De zender moet precies weten wat hij in termen van
communicatie wil bereikent Bij de reclame kan het maximale effect slechts
hieruit bestaan~ dat de zender alle prospects in de nauwkeurig omschreven
doelgroep werkelijk bereikt en dat de ontvanger de boodschap niet alleen
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ontvangt maar er ook kennis van neemt en haar begrijpt zoals de zender ze
heeft bedoeld~ Men kan van de reclame niet verwachten dat de ontvanger
van de boodschap daarna ook precies datgene gaat doen wat de zender graag
zou willen~ Dat is namelijk niet meer afhankelijk van de effectiviteit van de
overgebrachte boodschap~ maar van de situatie en de behoeften van de
ontvanger~ van zijn oordeel over de aangeboden middelen ter bevrediging
van zijn behoeften en van invloeden die onafhankelijk van de zender van de
reclameboodschap nog anderszins op de ontvanger kunnen worden uit~
geoefend~ Het effect dat men van een reclameboodschap kan verwachten~ is
enerzijds te kwantificeren in bereikcijfers en is anderzijds afhankelijk van de
kwaliteit van de boodschap en met name van de aangepastheid van de
boodschap aan het perceptievermogen van de ontvangert Het is een wezern
lijke fout van een reclame~actie op zich te verwachten dat een bepaalde
groep prospects een bepaald product tegen een bepaalde prijs gaat kopen~
Van de reclame~actie mag niet meer verwacht worden~ dan dat die bepaalde
groep prospects te weten komt dat een bepaald product bestaat~ dat het voor~
ziet in bepaalde behoeften~ dat het voor die bepaalde prijs gekocht kan worden
en waar het verkrijgbaar is~ Of die prospect daarna koopt~ hangt zoals gezegd
niet meer af van zijn kennis inzake het aanbod~ maar van zijn behoeften~ van
zijn oordeel over product~ prijs en bereikbaarheid en van andere invloeden
die op hem kunnen inwerkent De reclamedoelstelling dient dus te omvatten
wat moet worden medegedeeld~ aan wie moet het worden medegedeeld en
hoe het moet worden medegedeeld~ waarbij het hoe niet alleen betrekking
heeft op de te kiezen media om de prospects te bereiken~ maar ook op de
wijze waarop de boodschap moet worden geformuleerd en vorm moet
krijgen om optimaal aangepast te zijn aan het perceptievermogen van de
ontvangert
Wil men het effect van een reclamecampagne meten~ dan dient men niet
alleen te meten of het beoogde bereik is gerealiseerd~ maar ook of de
boodschap goed is overgekomen~ Om het laatste te meten is het mogelijk
voor de campagne door middel van een zgn Otmeting de kennis van de
audience met betrekking tot het te promoten product vast te stellent Indien
tijdens en na de campagne eenzelfde soort meting wordt verricht kan pas
werkelijk het effect van de boodschap gemeten wordent Het perceptie~
vermogen van de audience is veelal van vele factoren afhankelijkt Een
indicatie kan worden verkregen op grond van gegevens betreffende school~
opleiding~ beroep~ inkomen en dergelijke socioteconomische kenmerken~
eventueel aangevuld met gegevens van sociaal~psychologische aard met
betrekking tot de te bereiken groep~
Het beoogde reclame~effect kan in de reclamedoelstelling tevoren slechts
worden gekwantificeerd met betrekking tot het bereik~ Het communicatieve
effect kan pas worden vastgesteld door metingen voor en na de reclame~
campagne~ waarbij echter de gegevens uit de O~meting en ander beschikbaar
onderzoek~ al of niet gecombineerd met een vorm van pre~testing van de
reclameboodschap~ een zodanig inzicht in het perceptievermogen van de
audience kunnen verstrekken dat een optimaal communicatief effect
realiseerbaar ist
De eis het gewenste effect van een reclame~activiteit van tevoren te
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berekenen is niet alleen van belang voor het ontwerpen van de campagne
zelf~ voor inhoud en vormgeving~ keuze van media en de gewenste frequen~
ties van het reclamecontact~ maar ook niet in de laatste plaats~ omdat het
bepalen van het budget voor een reclamecampagne nauw samenhangt met
het gewenste effectt Maar al te vaak worden hoge reclamekosten gemaakt
voor een relatief laag effect~ maar evenzeer worden vaak hoge eisen gesteld
aan het effect van een reclamecampagne~ terwijl een budget beschikbaar
wordt gesteld~ dat veel te laag is om het verlangde effect te realiserent Hoet
wel de hoogte van het budget niet altijd bepalend behoeft te zijn is het wel
duidelijk dat in een dergelijk geval het beoogde effect niet zal worden gereat
liseerd~
De metingen tijdens en na de reclamecampagne zijn overigens niet alleen van
belang om de effectiviteit van de reclamecampagne op zich te meten~ maar
zij zijn ook van belang bij een evaluatie van de totale marketing~activiteit die
door de bewuste campagne ondersteund moest wordent Indien na een
campagne zou blijken~ dat het beoogde effect geenszins is gerealiseerd~ zou
het kunnen zijn dat de overige marketing~mix instrumenten die werden
toegepast op zich wel goed hebben gefunctioneerd~ maar dat de teleurstelt
lende resultaten geweten moeten worden aan een slecht functioneren van de
reclamet Omgekeerd echter kunnen teleurstellende resultaten ook ontstaan
ondanks het feit dat de reclametactiviteiten volledig effect hebben
gesorteerd~ In dat geval moet het teleurstellend resultaat bij de werking van
de andere marketing~instrumenten gezocht wordent

J ~ II t ~l~ De reclameboodschap
In het bovenstaande wezen wij er reeds op~ dat het effect van de reclame~
boodschap tevoren kwantificeerbaar is met betrekking tot het bereik dat
men wil realiseren~ doch dat het communicatief vermogen van de boodschap
afhankelijk is van de aangepastheid van de boodschap naar vorm en inhoud
aan het perceptievermogen van de audiencet
Van even groot belang is echter~ dat de boodschap ook zorgvuldig geformut
leerd moet zijn en ook in haar vormgeving aangepast moet zijn aan de
marketingtdoelstelling ter ondersteuning waarvan de reclameboodschap
wordt uitgezonden~ Reclame voor het dagblad betekent dat langs wegen van
beheersbare eenzijdige communicatie een boodschap wordt uitgezonden
naar de gehele markt of belangrijke segmenten in die markt met de
bedoeling de ontvangers in die markt in gunstige zin in hun houding en
handelwijze te beïnvloedent Dat wil echter niet zeggen dat wanneer door
middel van reclame die houding en handelwijze op een of andere wijze
gunstig wordt beïnvloed~ de reclame haar werk dan goed heeft gedaant Doel
immers van de reclame is die positieve beïnvloeding op een zeer specifieke
wijze~ namelijk in functie van een bepaald marketingtplan~ Indien bijvoor~
beeld een aanzienlijke abonnementsprijsverhoging aanstaande is ~ zal een
reclame~actie afgestemd moeten zijn op het bevorderen van een merkent
trouw bij de bestaande abonnees met het doel ondanks de prijsverhoging zo
weinig mogelijk bedankers te moeten incasseren~ Niet alleen zal men in dat
geval bij de mediatkeuze zich moeten richten tot de doelgroep van de eigen
abonnees~ maar bovendien zal met het oog op de prijsverhoging~ de
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boodschap duidelijk op dat doel~ bevordering van de merkentrouw~ moeten
zijn afgestemd~ Een louter algemene themareclame die de voortreffelijkheid
van de redactionele informatie in de krant aanprijst~ zal daartoe bepaald niet
voldoende zijn~ ook al is het niet uitgesloten dat door een dergelijke bood~
schap in het algemeen de houding en het gedrag van de lezers met betrek~
king tot de krant gunstig worden beïnvloed~ Men zal in dat geval ofwel de
prijs van het dagblad moeten vergelijken met andere media~ ofwel moeten
wijzen op aanzienlijke verbeteringen in berichtgeving en presentatie~ ofwel
moeten wijzen op algemene verschijnselen als inflatie~ kostenverhogingen
e~dt ofwel moeten mededelen dat omvangrijke investeringen ten behoeve van
een kwaliteitsverbetering kostenverhogend hebben gewerkt etc~ Maar hoe
dan ook zal een beroep op de lezer gedaan moeten worden trouw te blijven
aan zijn krant~ ondanks de prijsverhogingt Welk argument daarbij het beste
gebruikt kan worden~ zal per situatie en per individuele onderneming
afzonderlijk bekeken moeten worden en veelal ook afhankelijk zijn van
plaatselijke omstandighedent Indien bijvoorbeeld een strikt regionale
conjucturele ontwikkeling aanleiding geeft tot veel bedankers om prijs~
motieven~ zal een reclame~actie die erop gericht is argumenten over te
brengen om ondanks het slechte economische klimaat in de regio toch
trouw te blijven aan de krant~ er niet langs kunnen de economische situatie
in die regio in de reclameboodschap te verwerken~ In dat geval zal de
reclameboodschap inhoudelijk anders geformuleerd moeten worden dan in
het eerste geval~ waar het ging om het voorkomen van nadelige effecten van
een komende prijsverhogingt
De belangrijkste taak ligt in deze bij het marketing~team dat de marketing~
activiteiten opstelt~ Dit marketing~team zal een goede briefing moeten ver~
schaffen aan de reclametmanager zodat deze met de bedoelingen van de te
voeren acties goed op de hoogte is en met de achtergronden die tot het
voeren van die actie geleid hebben~ Bovendien zal de reclametmanager op de
hoogte moeten zijn met de werking en functie van de andere marketing~mix
instrumenten in het onderhavige plan om aldus de formulering en vorm~
geving van zijn reclametactie zo nauwkeurig mogelijk te laten aansluiten aan
de doelstellingen en werkmethoden van het onderhavige marketingtplant
Tenslotte zij erop gewezen~ dat de reclameboodschap ook in haar samen~
stellende elementen zorgvuldig wordt geformuleerd en in een weloverwogen
lay~out moet worden gebracht~ Er dient bijvt bij een advertentie een
functionele relatie te bestaan tussen tekst en illustratie~ tussen tekst en
kopregel~ tussen lettertype en laytout~ Dit is noodzakelijk omdat de reclame~
boodschap als een geheel overkomt~ ook al is zij technisch uit verschillende
elementen opgebouwdt Wanneer die samenhang niet opvalt~ is zij goed~ pas
wanneer de verschillende elementen niet functioneel op elkaar zijn afget
stemd~ kunnen een of meer elementen storend gaan werken~ hetgeen de
communicatieve effectiviteit van de boodschap niet ten goede zal koment
Kortheidshalve mogen wij in dit verband verwijzen naar hetgeen in hoofd~
stuk fi over de functie van de lay~out gezegd werdta
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Jtl at De reclame~media
Zoals wij reeds hebben aangetoond~ wordt de markt voor dagbladt
abonnementen in hoofdzaak gevormd door gezinnen~ In praktisch ieder
Nederlands gezin~ met uitzondering van de a~lo van de gezinnen waar geen
dagblad gelezen wordts ~ komen een of meer dagbladen~ Dit betekent~ dat
wanneer een dagblad reclame voor zijn product wil maken onder de niett
abonnees~ het bij voorkeur gebruik zou willen maken van een ander dagblad
dat bij die niettabonnees in huis komtt Dat zullen echter meestal concurt
rerende dagbladen zijn~ die hun medium in de meeste gevallen niet open
zullen willen stellen voor wervingsadvertenties van hun concurrent~ Wij zien
niet gauw in De Volkskrant een advertentie opgenomen waarin De Telegraaf
zich aanprijst als een voortreffelijk ochtendbladl Ons is slechts één geval
bekend waarin een dagblad een wervingsadvertentie heeft opgenomen voor
een ander dagblad~ Dat was de advertentie van het dagblad De Tijd in een
aantal katholieke regionale ochtendbladen~ Die ochtendbladen waren een~
malig bereid die advertentie op te nemen mede gezien het feit dat de
advertentietekst van De Tijd begon met enkele vriendelijkheden aan het
adres van het Igastvrijheidl biedende ochtendblad~ waardoor de reclame voor
De Tijd ook voor het betrokken ochtendblad niet onaantrekkelijk wast Maar
in het algemeen kan men stellen~ dat de dagbladen grote moeilijkheden heb~
ben die slechts met veel inventiviteit kunnen worden opgelost~ bij het zoeken
naar geschikte media voor hun reclame die gericht is op hun niet~abonnees~
Aan de hand van de indeling van Studiegroep Oriëntatie Mediakursus
IS~OtM~i zullen wij de verschillende mediumtypen en media nader bezien~
De S~OtM~ geeft de volgende indeling van de media~b

Persmedia ~ dagbladen
~ nieuwsbladen
~ gratis advertentiebladen
~ winkelbladen
~ tijdschriften~ te splitsen iw

l ~ publiekstijdschriftent
vrouwenbladen
familiebladen
algemene tijdschriften jo~a~ opiniebladen~
radiolttv~~bladen
speciale tijdschriften

Z ~ vaktijdschriften
Ethermedia ~ televisie

~ radio
Projectiemedia ~ bioscoop ~dialslfilmsj
Andere media ~ buitenobjecten

~ verkeersmiddelen ~binnen en buitenj
~ winkelobjecten
~ drukwerk ~geadresseerd en ongeadresseerdj
~ diversen
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De geschiktheid van deze media voor dagbladreclame dient voor de groep
nationale dagbladen en de groep regionale dagbladen afzonderlijk bekeken
te worden ~ Uit tabel S op pag ~ afi blijkt dat de l nationale dagbladen in ons
land verschijnen in praktisch alle gJ Cebucwverzorgingsgebiedent Men zou
dus theoretisch kunnen stellen dat de nationale dagbladen van alle nationale
media gebruik kunnen maken zonder een grote waste op de koop toe te
nemen ~ Onder waste verstaat men het verschijnsel dat via een bepaald
medium ook personen worden bereikt die niet tot de doelgroep behoren die
de adverteerder via dat medium eigenlijk beoogt te bereiken ~ De StO ~ Mt zegt
het kernachtigi waste is het Ibereik van personen buiten de doelgroep
Imarktl~~~
Voor de nationale dagbladen zouden dus met uitzondering van de concur~
rerende dagbladen alle nationale perst en ethermedia in aanmerking komen ~
Toch komt dit slechts sporadisch voor~ De reden daarvoor ligt voor de hand ~
De verkoopacties ~ ook van de nationale dagbladen ~ worden veelal regionaal
georganiseerd ~ Wel zullen deze acties successievelijk over het gehele land
kunnen worden uitgevoerd ~ maar slechts zeer zelden zal men een abonne~
mentenwervingsactie op nationale schaal opzetten ~ om de eenvoudige reden ~
dat de daartoe benodigde mankracht en organisatie praktisch onbetaalbaar
zouden zijn ~ Indien men echter de verkoopacties regionaal organiseert~ zou
een ondersteuning van die regionale acties door nationale media een enorme
waste opleverent Voor de ondersteuning van regionale acties kampen de
nationale dagbladen dan ook met dezelfde media~problemen als de regionale
dagbladent De nationale perst en ethermedia lenen zich voor de nationale
dagbladen hoofdzakelijk voor een algemene themareclame ~ Als zodanig wor
den zij sporadisch ingeschakeld ~ Wij denken hierbij bijvt aan de televisiecam~
pagne voor het Algemeen Dagblad in lJn~
Voor de regionale bladen zijn de nationale pers~ en ethermedia vanwege de
waste niet interessantt Een uitzondering kan gemaakt worden voor enkele
commerciële radiostations ~ die afgezien van hun technisch bereik hun
grootste luisterdichtheid toch slechts hebben in speciale delen van het land ~
Wij denken aan de voormalige zender Radio Veronica voor de dagbladen in
het westen van het land en aan Radio Luxemburg voor de bladen in het
zuiden des lands~ Van de persmedia komen alleen in aanmerking de niet na~
tionale media~ in feite dus alleen de nieuwsbladen en gratis advertentiebla~
den lvoorzover deze niet in handen zijn van concurrentiedagbladen~ en de
winkelbladen voorzover die werken met regionale edities ~
Het is derhalve niet verwonderlijk dat de dagbladen voor hun reclame
gericht op hun niet~abonnees vooral gebruik maken van de projectiemedia
en van de I andere medial ~ Doordat de bioscoopreclame nauwelijks geschikt
is voor actiereclame ~ zullen de bioscopen veelal uitsluitend worden
ingeschakeld voor een zeer eenvoudige algemene themareclame ~ Voor de
meer uitgebreide of gespecialiseerde themareclame en vooral voor de
actiereclame zullen de dagbladen vooral gebruik maken van de andere
media ~ Reclame via buitenobjecten geschiedt meestal door middel van
lichtreclame ~ reclamezuilen en stationreclamet Verkeersmiddelen als trams
en bussen worden zowel binnen als buiten frequent ingeschakeld ~ Reclame via
winkelobjecten heeft veelal betrekking op promotie van de losse verkoop of
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via asbakken~ bierviltjes~ suikerzakjes en wat dies meer zij~ op een vorm
van merkreclame van de meest eenvoudige soort~ Dat is trouwens ook het
geval met de meeste vormen van reclame via buitenobjecten en
verkeersmiddelent De beschikbare reclameruimte is meestal zo gering dat met
een zeer eenvoudige themareclame volstaan moet worden~ meestal zelfs
alleen met een merkreclame~ Voor een iets uitvoeriger themareclame en
zeker voor actiereclame zijn de dagbladen vooral aangewezen op de enkele
hierboven genoemde persmedia en verder vooral op drukwerkreclame~
althans voorzover de reclame zich richt tot de groep van de niet~abonneest
Gezien deze media~problemen is het niet verwonderlijk dat druk gebruik
gemaakt wordt van de aankoop van reclamemogelijkheden door middel van
het sponsoren van culturele en sportmanifestaties zowel in zalen als in de
open luchtt Deze vorm van reclame is voor de dagbladen ook daarom zo
aantrekkelijk~ omdat de gesponsorde activiteiten veelal in het eigen dagblad
en vaak zelfs in concurrerende dagbladen en andere media gratis publiciteit
kunnen opleveren en omdat het sponsoren zelf een niet geringe goodwill kan
opleveren bij besturen en medewerkers~ leden en supporters van de gespont
sorde organisatiet Afgezien hiervan moet echter wel worden vastgesteld dat
de door middel van sponsoring verworven reclamemogelijkheden met
betrekking tot de te formuleren reclameboodschap meestal slechts beperkte
mogelijkheden biedt en daardoor meestal eveneens ongeschikt zijn voor een
behoorlijke thema~ en actiereclame~
Uit het bovenstaande blijkt ~ dat het media~probleem voor de dagbladreclame
buitengewoon moeilijk oplosbaar ist Gezien het grote belang van een goede
media~keuze voor de effectiviteit van de reclameboodschap zal van de
reclamemanager veel inventiviteit gevraagd worden om met inachtneming
van alle te stellen eisen een goede reclamecampagne gericht op de niet~
abonnees van een bepaald dagblad te ontwerpen~

JI~ De persoonlijke verkoop jpersonal sellingj

Onder Ipersonal sellingl verstaat Kotler eew

oral presentation in a conversation with one or more prospective purchasers for the
purpose of making sales ~e

Verkopen in de zin van ~getting the orderl of ~making salesl is onget
twijfeld meestal de belangrijkste bezigheid van de verkoper~ maar het
behoeft niet zijn enige taak te zijn~ Het persoonlijk verkopen zal in de
meeste gevallen wel plaats vinden door middel van een Ioral presentation in
a conversationl~ maar wij kunnen ons goed voorstellen dat personal selling
ook weleens schriftelijk kan gebeurent Het wezenlijke van de personal selling
achten wij niet zozeer het mondelinge contact~ als wel het wederzijdse
contact tussen verkoper en prospect~ waardoor over en weer argumenten
worden uitgewisseld en in die zin een Igesprekl op gang komt~ Of dit gesprek
dan mondeling geschiedt of schriftelijk~ achten wij van bijkomstig belangt
Essentiëler is de toevoeging van Kotler ~for the purpose of making sales~t

zaa



Hoewel primair gericht op Imarketing sales omvat de taak van de verkoper
meer dan het Igetting the order~t Het is niet de enige doelstelling van het
verkoopgesprek en zelfs niet altijd de voornaamste~ Vanuit de marketingt
doelstelling dient de verkoper er zich van bewust te zijn dat hij in zijn
directe contacten met zijn potentiële koper ook tot taak heeft de behoeften
van de koper te onderkennen en hem te adviseren bij de aankoop van het
juiste product om in die behoeften te voorzien~ De verkoper heeft aldus
tevens een belangrijke adviserende functiet Kotler formuleert dit als volgt~

IEffective selling is in large part a matter of having the correct attitude toward the
customert The customer needs help in solving his problems~ An effective salesman
recognizes his costumerls problems and knows how to be of helpltg

Goudvis formuleert dezelfde gedachte als volgti IHet wordt de
taak van de verkoper niet in de eerste plaats zijn product of dienst aan te
prijzen~ doch de eventuele of definitieve klant uit te leggen welke voordelen
het kan opleveren~ vaak pas op een veel later tijdstip ~~ t
Het wordt zo de taak van de verkoper de problemen van zijn klanten te
diagnostiseren~ vervolgens er een oplossing voor te vinden en tenslotte een
product of dienst te adviseren ~ bij voorkeur maar niet altijd een product
dat of dienst die hij aanbiedtltio
Als onderdeel van zijn verkopende taak heeft de verkoper naast zijn advi~
serende functie ook nog een service~verlenende functie~ Wat die dienstt
verlening inhoudt zal variëren per productt Zij kan betrekking hebben op
spoedige levering~ in een speciaal geval op een gunstige betalingsregeling~ op
administratieve service~ etct En tenslotte heeft de verkoper tot taak marktt
informatie te verzamelen en door te geven ten behoeve van het markzting~
informatiesysteem van de onderneming~
Gezien het belangrijke promotionele karakter van de verkoopactiviteiten
dienen deze dan ook uitgevoerd te worden met inachtneming van de vier
eisen waaraan iedere promotionele activiteit moet voldoen~

J~ZA~ De verkoopactiviteit gericht op doelgroep
In één opzicht is de nauwkeurige omschrijving van de audience van het ver~
koopapparaat in de abonnementensector van het dagbladbedrijf een een~
voudige taakt Voor vele industriële producten is het een gecompliceerde
marketing~taak vast te stellen waar de prospects voor een bepaald product
van de onderneming te vinden zijn~ Voor de uitgever van een regionaal dagt
blad is deze vraag gemakkelijk te beantwoordent Het dagblad is immers een
primaire levensbehoefte en een gezinsartikel~ Dat wil zeggen dat alle
gezinnen die wonen in het verspreidingsgebied van een regionaal dagblad~
potentiële prospects voor het daar verschijnende dagblad zijn~ Voor een
landelijk dagblad met een iverzuilde Isignatuur zal het meer inspanning
kosten de juiste doelgroep te lokaliseren~
Omdat echter de verkoopkanalen van het dagblad in hoofdzaak gericht zijn
op de directe verkoop aan de consument~ vereist de planning van de vert
koopactiviteiten in beide gevallen van het verkoopapparaat een zorgvuldige
voorbereidingt Juist het zeer groot aantal prospects maakt het noodzakelijk~
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dat de beschikbare verkopers volgens een tevoren opgesteld plan worden
ingezet om de totale markt systematisch te bewerken~ Dit geldt voor de
verkoopactiviteiten in het totale verspreidingsgebied~ Omdat de omvang van
de abonnementenmarkt kwantitatief wordt bepaald en omdat in principe
alle niet~abonnees in het verspreidingsgebied tot de prospects van het
dagblad behoren~ is het logisch de verkoopactiviteiten vooral te organiseren
per geografische aanheid~ per editiegebied~ per Cebucotgebied~ per rayon en
per bezorgwijkt Vooral bij de nationale dagbladen zullen om redenen van
een marktsegmentatie op basis van andere dan geografische criteria~ de
verkoopactiviteiten ook op andere~ niet geografisch maar signatuuriijk
bepaalde doelgroepen gericht kunnen wordent Maar zelfs dan zal veelal de
bewerking van die andere segmenten toch weer worden opgedragen aan de
verkoopstaven die in de verschillende regionale indelingen werkzaam zijn~ zij
het dat dan voor ieder segment aangepaste methodieken en reclame~ondert
steuningen zullen worden ontworpent
De in een bepaalde periode te bewerken gebieden zullen door het marketing~
team bepaald worden~ Dit vindt mede zijn oorzaak in het feit dat de
resultaten van de werving in de abonnementensector~ zoals we later zullen
aantonen~ in grote mate bepalend zijn voor de resultaten in de advertentiet
sector~ Vandaar dat binnen het marketing~team de productmanager~
~advertenties een belangrijke inspraak zal hebben in de bepaling van de
geografische marktsegmenten waar de verkoopactiviteiten in de abonne~
mentensector voorrang zullen krijgen~ Het marketingtteam zal in verband
daarmee de activiteiten in de abonnementensector bepalen en verbijzont
deren tot en met het Cebuco~verzorgingsgebied~ De verdere verbijzondering
naar rayons en bezorgwijken kan worden overgelaten aan de salesmanager~
Aldus zal het totale verkoopplan in de abonnementensector uitgaande van
de wenselijkheden en mogelijkheden in het totale verspreidingsgebied~ reke~
ning houdend met de wensen vanuit de advertentietexploitatie~ resulteren in
een nauwkeurige taakstelling per verkoper en per bezorgwijk m~btt de niett
abonnees en bedankers die in een bepaalde periode moeten worden bewerkt~

UZ Het effect van de verkoopactiviteit
De sales~manager dient derhalve niet alleen in zijn verkoopplan vast te
stellen op welke groepen prospects hij zijn beschikbare medewerkers zal
inzettent Hij dient tevens het resultaat van die inspanning tevoren te
prognostiserent Voor deze berekening van het effect van de verkoop~
inspanning gelden in beginsel dezelfde uitgangspunten die wij ook bij de
effectcalculatie van de reclame besproken hebbent Dit is ook redelijk~ want
beide inspanningen zijn promotionele~ communicatieve activiteiten~ Tevoren
kwantificeerbaar is ook bij de verkoopinspanning alleen het ~bereiklt het
aantal bezoeken dat de verkoper kan afleggen~ Evenals bij de reclame is ook
bij de verkoop het communicatieve effect van het verkoopgesprek enerzijds
afhankelijk van de vraag of de boodschap effectief overkomt dtwtz~ of de
potentiële koper de kern van het verkoopgesprek ontvangt en anderzijds of
hij die kern ook begrijpt zoals de verkoper bedoeld heeft~ Bepalend hiervoor
is dat die kern in het betoog van de verkoper vervat is en voorts dat het
betoog is aangepast aan het perceptievermogen van de ontvanger~ zodat deze

Zaó



laatste in staat is het betoog te begrijpen zoals de verkoper het heeft
bedoeldt Of de potentiële koper daarna~ dus nadat de verkoper zijn taak
goed heeft verricht~ tot een koopbeslissing zal komen~ is ~ evenals bij de
reclame ~ niet meer afhankelijk van het correct tot stand gebrachte commut
nicatie contact~ maar is afhankelijk van het oordeel van de klant over het
aangeboden product~ over de prijs en van andere invloeden die op de klant
kunnen worden uitgeoefendt Wij zijn op deze analogie tussen de reclame en
het verkoopgesprek zo uitvoerig ingegaan om nogmaals aan te tonen~ dat
verkoop niet alleen in zijn doelstellingen maar ook in zijn communicatieve
methoden en effecten een strikt promotionele d~wtzt op beïnvloeding afge~
stemde communicatieve taak ist
Het effect van een verkoopoperatie is dus afhankelijk van het Ibereikenl van
de prospects~ van de juiste inhoud van de boodschap en de aangepastheid
van de boodschap aan het perceptievermogen van de ontvanger~ Tevoren
kwantificeerbaar is het Ibereikl~ Niet tevoren kwantificeerbaar zijn de beide
andere elementen~ ze zijn echter wel tevoren beïnvloedbaar enerzijds door
een goede coaching van de verkoper en anderzijds door een op basis van
onderzoek tevoren te verwerven inzicht in het perceptievermogen van de
audience~ Deze beide laatste elementen worden in de hierna volgende parat
grafen besproken~ In deze paragraaf beperken we ons tot het bereiken van
de juiste prospects en de berekening van dit kwantitatieve effect van de
verkoopinspanning vooraft
Van primair belang is hierbij~ dat het verkoopapparaat in staat moet zijn het
door het marketing~team vastgestelde verkoopplan in hoofdlijnen uit te
voeren~ Indien in dit plan een te groot aantal bezoeken wordt opgelegd~ zal
ofwel het verkoopapparaat permanent of tijdelijk uitgebreid moeten worden~
of er zal een compromis gevonden moeten worden in een lagere taakstelling
die met het bestaande apparaat bij een redelijke inspanning wel met zekert
heid kan worden uitgevoerd~ De redelijke vaststelling van het aantal bezoe~
ken dat een verkoper moet kunnen afleggen~ is dus behalve van de ijver en
inzet van de verkoper afhankelijk van een aantal verkooptechnische factoren
die wij achtereenvolgens zullen bespreken~ ii

l ~ De omzetconcentratie
Onder de omzetconcentratie verstaat Meertens de omzetmogelijkheden per
prospect ~ Voor de abonnementenverkoop van het dagblad is de omzet~
concentratie nauwelijks van belang ~ Uit de grafiek die wij behandeld hebben
bij de levenscyclus van het dagbladiZ bleek reeds ~ dat de oplage per l OOO
huishoudens in de afgelopen twaalf jaar is gestegen met slechts O~SIot Op
pagina S O wezen wij erop dat in lJ~IS in I S ~ó van alle huishoudens twee
dagbladen worden gelezen ~ in I JYl was dat nog ZM~fi~I~ van alle huishoudenst
Daarbij dient men zich echter te realiseren ~ dat die tweede krant praktisch
altijd een andere krant is dan de eerste~ bijvt een nationaal dagblad naast een
regionaal dagblad ~ of een ochtendblad en een avondbladt Dat in één gezin
twee abonnementen worden genomen op dezelfde krant ~ zal slechts zeer
sporadisch voorkoment Van een omzetconcentratie van meer dan één
abonnement zal slechts sprake zijn bij publieke instellingen als bestuurs~
lichamen ~ horecabedrijven en andere instellingen die over een leestafel
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beschikken of waar om andere redenen meer dan een abonnement gewenst
is~ zoals bijvt bij centra voor ouden van dagen~ kloosters e~d~ Hoewel met
name de markt in de bejaardencentra in de toekomst enig belang kan verkrij~
gen~ moet toch worden vastgesteld dat in het algemeen de omzetconcentrat
tie in het dagbladbedrijf met zich mee brengt dat het bezoeken van abonneet
gezinnen voor een tweede abonnement op dezelfde krant een zinloze aange~
legenheid is~ omdat de gemiddelde kans op succes te klein is~

Zt De bewerkingspenetratie
Onder de bewerkingspenetratie van het afzetgebied verstaan wij het percent
tage adressen dat men van het totaal in het afzetgebied bewerkbare adressen
zal bewerkent De bewerkingspenetratie zal enerzijds afhangen van de vert
wachte omzetconcentratie per adres en anderzijds van de kans op succes~ In
het dagbladbedrijf zal vooral de kans op succes een rol spelent De meest
willige markt zal men aantreffen bij de nieuwe vestingen die nog geen
abonnement op een dagblad genomen hebbent immigranten van buiten het
verspreidingsgebied en de nieuwe huwelijkent Een aanzienlijk moeilijker
groep vormen de nieMezers~ Deze valt uiteen in twee subgroepew de niett
lezers die geen krant lezen~ omdat zij menen geen belangstelling te hebben
voor dagbladinformatie~ en de niet~lezers die wel belangstelling hebben~
maar die de krant te duur vindent Zoals eerder werd vermeld~ maakt deze
totale groep landelijk slechts qlo van het totaal aantal gezinnen uitt In
verschillende regiols is met name de tweede subtgroep aanzienlijk groter
vooral tengevolge van de prijsstijgingen van de laatste jarent Een derde
moeilijke groep vormen de niet~abonnees die geabonneerd zijn op een ander
dagbladt De moeilijkheidsgraad van deze groep varieert weer naar gelang zij
geabonneerd zijn op een landelijk dan wel op een regionaal dagblad~ Voor de
werving van de landelijke dagbladen zullen de niet~abonnees die alleen op
een regionaal dagblad geabonneerd zijn~ overgehaald moeten worden om een
tweede blad~ namelijk het nationale dagblad~ erbij te nemen~ Hetzelfde geldt
omgekeerd voor het regionale dagblad ttatvt de niettabonnees die wel op een
nationaal dagblad zijn geabonneerdt In beide gevallen krijgt het dagblad in
dat gezin een complementaire functie~ Moeilijker wordt het wanneer het
eigen dagblad praktisch zeker een supplementaire functie moet gaan vert
vullen~ wanneer dus een regionale krant moet trachten een nieuwe abonnee
te werven die al op een concurrerende regionale krant is geabonneerd~ het~
zelfde geldt mutatis mutandis voor een nationaal dagbladt Kennis van de
dagblad~historie van de nieuwe nog niettabonnees is dus van essentieel
belang om de moeilijkheidsgraad te kunnen vaststellen~ Door middel van het
in hoofdstuk S omschreven toegankelijksonderzoek is het mogelijk van deze
groep niet~abonnees~ die wel op een ander dagblad zijn geabonneerd~ een
indeling naar penetratiemogelijkheid te maken~

~ De bezoekfrequentie
De bezoekfrequentie heeft betrekking op het aantal bezoeken dat bij het~
zelfde adres per jaar moet worden afgelegd om eenmaal tot een positief
resultaat te komen~ Eenzelfde poging kan meerdere follow~up bezoeken
noodzakelijk makent Aangezien het bij de abonnementenverkoop gaat over
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een gezinsartikel~ zal een beslissing veelal niet direct bij het eerste bezoek
genomen kunnen worden~ Aangenomen dat de verkoper al een huisgenoot
aantreft~ zal deze waarschijnlijk toch eerst overleg met overige huisgenoten
willen plegen voordat een beslissing genomen wordtt Ervaringsgegevens wijt
zen dan ook uit dat een follow~up van twee of drie bezoeken normaal ist Bij
een negatieve beslissing zal het gezien de aard van het product noodzakelijk
zijn geruime tijd te wachten voordat een nieuwe poging ondernomen kan
wordent Dat wil zeggen dat die nieuwe poging waarschijnlijk altijd pas weer
ondernomen zal worden in een volgend verkoopplan~ Omdat de omzetcow
centratie geen rol speelt~ zal van een gedifferentieerde bezoekfrequentie
geen sprake zijnt

Q~ De bewerkingstaak
De bewerkingstaak bestaat uit een aantal adressen dat per verkoper bezocht
moet worden~ vermenigvuldigd met het gemiddeld aantal noodzakelijke
bezoeken~ dat op grond van ervaringsgegevens kan worden vastgesteld op
maximaal Z à B ~ Een factor die bij het vaststellen van de bewerkingstaak van
belang is~ wordt gevormd door de reistijd die benodigd is om van het ene
adres naar het volgende tè reizen~ Omdat de afstanden binnen een rayon en
zeker binnen een bezorgwijk gering zijn~ speelt deze factor een bescheiden
rol~ Ervaringscijfers tonen aan dat de gemiddelde verplaatsingstijd niet langer
is dan b à ~ minuten per adres~ Van groot belang is voorts de duur van een
bezoekt In principe zal deze kunnen variëren van enkele minuten tot een
half uur of langert Uit ervaring blijkt dat een gemiddelde duur van IS minu~
ten per bezoek de werkelijkheid dicht benadert~ Rekening houdend met een
verplaatsingstijd van b à ~ minuten kan gerekend worden op het afleggen
van gemiddeld drie bezoeken per werkuur~ Voor het vaststellen van de
bewerkingstaak is tenslotte van belang het aantal beschikbare werkdagen en
werkuren per werkdagt Het aantal werkdagen zal vrij nauwkeurig bepaald
kunnen worden~ waarbij rekening gehouden moet worden met vacantie~
dagen en ziekte~ Dit geldt althans voor de fullttime abonnementenvertegen~
woordigerst Bij de partttime medewerkers zal het noodzakelijk zijn exacte
bindende afspraken te maken omtrent het aantal uren dat zij zich per week
beschikbaar stellen voor verkoopwerkzaamhedent Zonder dat bindende
gegeven kan men nauwelijks komen tot de berekening van de totale in een
bepaalde periode te realiseren bewerkingstaak~ temeer niet omdat bij de
meeste dagbladbedrijven het aantal part~time medewerkers jin de verkoop
meewerkende agentbezorgersl groter is dan het aantal in volledige dienst
werkzame abonnementenvertegenwoordigers~ Bij deze laatsten moet men
bovendien rekening houden met het feit~ dat zij de eerste uren van de werk~
dag ~ althans bij de ochtendbladen ~ zich veelal moeten bezig houden met
het in hun rayon afhandelen van bezorgklachten~ nadat zij daarvoor vaak al
enkele uren als vervangers van uitgevallen bezorgers in de normale bezorging
hebben meegelopent Een fuWtime vertegenwoordiger die aldus per dag zes
verkoopuren ter beschikking heeft~ kan derhalve I S bezoeken per dag aflegt
gen en bij een noodzakelijke followtup van gemiddeld l à Z kan hij per dag
maximaal S à J adressen afwerken~ Het aantal bezoeken en adressen dat de
partmime medewerker afwerkt~ kan op gelijke wijze worden berekendt
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Uit het bovenstaande blijkt~ dat het vaststellen van de totale verkoopactivi~
teit~ uitgedrukt in een aantal volledig bewerkte adressen~ een taak is~ die
noodzakelijkerwijze verricht moet worden om tot een behoorlijke planning
van de verkoopactiviteiten te komen~ Strikt communicatief zou men nu
kunnen stellen dat de verkoopactie geslaagd is wanneer het aantal tevoren
gecalculeerde adressen volledig is afgewerkt en wanneer uit een onderzoek
zou blijken dat de verkoper zijn communicatieve taak goed heeft verricht~
dus dat hij de kern van zijn boodschap volledig heeft overgebracht aan
de potentiële koper en dat hij dat bovendien heeft gedaan op een wijze
aangepast aan het perceptievermogen van de potentiële kopert Of de
prospect daarna ook inderdaad tot een koop besluit~ is niet meer uitsluitend
afhankelijk van de communicatie tussen verkoper en koper~ maar van de
waardetoordelen van de koper over product en prijs en van andere invloeden
die buiten de verkoper om op de koper kunnen worden uitgeoefend~ Toch
wordt het effect van een verkoopactie in tegenstelling tot het effect van een
reclame~actie niet afgemeten aan de realisering van deze communicatieve
doelstelling~ maar aan het aantal gerealiseerde verkopent En in vele gevallen
zal de kritiek voor een mislukte verkoopactie neerkomen op de salest
manager die verantwoordelijk is voor het functioneren van het verkoop~
apparaatt In een goede marketing~organisatie is dit echter niet altijd redelijk~
In een moderne marketingtorganisatie heeft de salestmanager een uitvoet
rende verantwoordelijkheidt Hij neemt op zich door zijn verkooporganisatie
de door het marketing~team~ waarvan hij deel uitmaakt~ opgelegde verkoopt
doelstelling te realiserent Hij kan echter binnen die marketing~organisatie
slechts verantwoordelijk gesteld worden voor een goede kwantitatieve
organisatie en voor de goede kwaliteit van zijn verkoopstaft Indien hij aldus
de voorwaarden heeft geschapen waardoor de verkoopstaf haar verkopende
taak goed kan verrichten~ en er zorg voor draagt dat zij die ook goed ver~
richt~ kan hij niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer het aantal ver~
kopen desondanks beneden de verwachtingen en de door het marketingt
team gestelde normen blijft~ De oorzaak moet dan gezocht worden in het
product of in de prijs of in andere factoren~ die buiten de verkoper om
invloed op de koper kunnen uitoefenen~ Aangenomen dat bij een goede
organisatie product en prijs goed in de markt liggen~ kunnen we ons afvragen
wat die andere factoren voor invloed zouden kunnen uitoefenent Wij gaan er
daarbij vanuit dat ook de distributieproblemen optimaal zijn opgelostt In
principe zijn er in dat geval slechts twee verklaringen mogelijkt De boodt
schap van de verkoper aan de koper bestaat uit enkele kernen~ die betrekt
king hebben op de relatie tussen de eigenschappen van het product~ de prijs
en de distributie van het product enerzijds en de behoeften van de koper
anderzijds~ Deze kernen van het verkoopgesprek dienen niet te worden vastt
gesteld door de verkoper of diens sales~manager~ zij worden geformuleerd
door het marketing~team dat daartoe beschikt over product~managers die
met de productie~afdelingen contacten onderhouden en dat beschikt over de
resultaten en informaties van het marketingtinformatiesysteem en van de
marketingtresearch~ Het is zeer wel mogelijk~ dat op grond van die ondert
zoekingen objectief juist is vastgesteld~ dat het product qua kwaliteit~ prijs
en distributie goed ligt in de markt~ maar dat de essentiële punten~ de
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kernen van de verkoopboodschap niet juist zijn geformuleerdt In dat geval
heeft niet de verkoper gefaald~ die de boodschap conform zijn instructies en
training goed ~ en dus verkeerd ~ heeft overgebracht~ maar het falen ligt in
dat geval bij het marketing~team dat aan het formuleren van de juiste boodt
schap ofwel te weinig aandacht heeft geschonken ofwel gewoon fouten
heeft gemaaktt De tweede mogelijkheid is~ dat de boodschap ook nog exact
en goed was geformuleerdt In dat geval moet het falen gezocht worden in
het functioneren van de totale promotional~mixt De promotionaltmix
immers is evenals de marketing~mix een geheel~ De verschillende activiteiten
van de promotional~mix dienen zorgvuldig op elkaar te zijn afgestemd~
Indien in het kader van een bepaalde marketing~strategie de inschakeling van
de verschillende marketing~instrumenten en hun functioneren ten opzichte
van elkaar in een marketingtmix zijn vastgelegd in het marketingtplan~
impliceert dat~ dat ook een beslissing is genomen over de inschakeling en het
functioneren ten opzichte van elkaar van de verschillende promotional~mix
instrumentent Wanneer in het totale promotionele plan is voorzien in een
bepaalde inschakeling van verkoopondersteunende promotionele maat~
regelen door middel van reclame~ publicity en sales~promotion~ zullen die
ondersteunende activiteiten ook moeten functioneren zoals in het promotio~
nele plan was voorzient Indien wij er van uitgaan dat het promotionele plan
op zich goed was en de overige marketingAnstrumenten ook doelmatig in
een marketing~mix hebben gefunctioneerd~ dan is de mislukking van de
verkoopactie alleen nog verklaarbaar door het niet goed uitvoeren van een
van de andere promotionele instrumenten~

g~Z~S~ De verkoopboodschap
In de personal selling wordt de boodschap gevormd door het verkoop~
gesprekt In een modern verkoopbeleid zal deze boodschap naar vorm en
inhoud aan een aantal eisen moeten voldoen~ Formeel dient het verkoop~
gesprek aan twee eisen te voldoeni
at Men dient zich goed te realiseren~ dat het verkoopgesprek slechts een van
de vele marketing~instrumenten is die door de onderneming worden
ingeschakeld om de verkopen gunstig te beïnvloeden~ en dat het zelfs slechts
een van de promotionele instrumenten is die worden ingeschakeld~ Gezien
het feit~ dat het verkoopgesprek als promotioneel instrument moet aanslui~
ten op het gebruik en het functioneren van de andere marketing~ en promo~
tionAnstrumenten~ dient de verkoper die het verkoopgesprek voert~ uitvoerig
over de inschakeling van de andere instrumenten en hun werking geïnfor~
meerd te worden~ maar vooral dient hij te weten welke functie zijn verkoopt
gesprek in het geheel is toegedacht~ Dit heeft als belangrijke consequentie~
dat het niet aan de verkoper overgelaten mag worden zelf de inhoud van zijn
verkoopgesprek te bepalen~ Men loopt dan enerzijds het risico dat de ver~
koper in zijn verkoopgesprek belangrijke in de totale marketingtmix aant
wezige verkoopargumenten niet noemt~ anderzijds loopt men het risico dat
hij in het verkoopgesprek argumenten opneemt~ die zelfs strijdig zijn met de
totale gevolgde marketingtstrategiet Daarom moeten de kernpunten van de
verkoopboodschap door het marketing~team zorgvuldig worden geformu~
leerd~ waarna het taak is van de sales~manager zijn verkopers goed te
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instrueren en te trainen om de juiste argumenten over te brengen en onjuiste
argumenten te vermijden~
b~ Het verkoopgesprek moet aangepast zijn aan het perceptievermogen van
de klantt In dit opzicht zal men veel over moeten laten aan het inzicht~ de
vakbekwaamheid en de tact van de verkopert Dat neemt niet weg~ dat de
salestmanager terzake een belangrijke taak heeft~ Niet alleen door zijn
mensen zorgvuldig voor bepaalde segmenten van de te bewerken markt te
selecteren~ door rekening te houden met de persoonlijke kwaliteiten van de
verkoper en de aard van de te bewerken adressen~ maar ook door zijn ver~
kopers met het oog hierop zorgvuldig op te leiden en ze vooral inzicht te
verschaffen in de resultaten van eventueel verricht marktonderzoek dat
vooral vanuit de socioteconomische en sociaaltpsychologische kenmerken
een belangrijke steun kan geven aan de pogingen van de verkoper zijn
gesprek op de juiste wijze aan te passen aan het perceptievermogen van zijn
toekomstige gesprekspartnert

Inhoudelijk dient het verkoopgesprek drie elementen te bevattew
f t Het verkoopgesprek dient aan te sluiten op de behoeften van de klant en
in het dagbladbedrijf dus aan de informatiebehoeften van de klant~ Het
spreekt vanzelf~ dat de verkoper dan ook het nodige van die behoeften van
zijn gesprekspartner dient af te wetent Hij dient zich daarbij te realiseren~
dat die behoeften per marktsegment zullen variëren~ Zo zal in een gezin met
een laag inkomen wellicht een grotere behoefte bestaan aan goede adver~
tentionele informatie dan aan informatie over de beursberichten~ Die grotere
behoefte aan advertentionele informatie~ voortvloeiend uit het streven de te
besteden huishoudgelden zo effectief mogelijk uit te geven~ sluit bij die~
zelfde groep goed aan op het prijsargument mtb~t~ de abonnementsprijst
Immers juist door de aanwezigheid van een uitgebreide advertentionele
informatie in de krant~ krijgt die krant juist voor degenen die op die infor~
matie zoveel prijs stellen~ een waarde die aanzienlijk hoger zou kunnen
liggen dan de kostprijs van het dagbladabonnementt In een beter gesitueerd
gezin zal wellicht meer aandacht gevestigd moeten worden op advertentio~
nele informatie over vrijetijdsbesteding en aan bepaalde aspecten van de
redactionele informatiet Hieruit blijkt dat het verkoopgesprek niet alleen
formeel in woordkeuze en presentatie aangepast dient te zijn aan het per~
ceptievermogen van de klant~ maar vooral dient het in de keuze van en met
de nadruk op de verschillende argumenten aangepast te zijn aan de behoef~
ten van de klant~ Wederom zullen de resultaten van het verrichtte marktorn
derzoek met betrekking tot productgebruik~ vrijetijdsbesteding~ lezen van
andere media~ opleidings~ en inkomensniveau belangrijke informaties kun~
nen verschaffen over de behoeften van de prospects~ Het is hier weer de
taak van de salestmanager zijn verkopers deze informatie te verschaffen en
ze te trainen in het juiste gebruik hiervan in het verkoopgesprekt
Z ~ Het verkoopgesprek dient aan te geven op welke wijze het te verkopen
product in de informatiebehoefte van de prospects voorziet en kan voorzient
Men dient zich daarbij te realiseren~ dat bepaalde behoeften ook nog latent
kunnen zijn~ Het verkoopgesprek dient dus niet alleen aan te geven waarom
het dagblad kan voorzien in de manifeste behoeften van de prospect~ maar
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de verkoper kan via zijn gesprek latente behoeften aan informatie manifest
maken en aantonen dat het dagblad ook in die behoeften aan informatie
voorziett In de praktijk zou het bijv~ kunnen voorkomen dat nietAezers~ die
om redenen van prijs bedankt hebben~ als argument opgeven~ dat zij de
krant in het verleden uitsluitend gelezen hebben voor de sportinformatiet
Men zag die sportinformatie eigenlijk als een vorm van luxe en besloot daart
om bij een prijsstijging de krant op te zeggent Men realiseerde zich in het
geheel niet~ dat de huisvrouw in dat gezin dientengevolge verstoken bleef
van een uitvoerige advertentionele informatie~ De verkoper dient derhalve
niet alleen de behoeften van zijn prospect te kennen en manifest te kunnen
maken~ hij moet ook zijn product kennen en vooral moet hij inzicht hebben
in de verschillende aspecten van zijn product die kunnen dienen ter bevredit
ging van verschillende informatiebehoeften~
St Het verkoopgesprek dient een behoorlijke prijsargumentatie te bevattent
Daarvoor is het nodig dat de verkoper niet alleen in hoofdlijnen weet hoe de
kostprijs van het dagblad is samengesteld~ zodat hij globaal kan verklaren
waarom een bepaalde prijs redelijk is~ Hij dient ook de prijs van zijn product
te kunnen vergelijken met de prijzen van concurrerende media waarbij het
niet alleen gaat om de prijzen van andere dagbladen~ maar evenzeer over de
kosten van het kijken naar radio en televisie en de prijzen van tijdschriften
en boeken~ Tenslotte dient hij in staat te zijn de prijs van het dagblad~
abonnement te vergelijken met de kosten van andere tot de primaire levenst
behoeften behorende artikelen~ Het is niet irreëel een vergelijking te treffen
tussen de kosten van een weekabonnement op het dagblad tegen de kosten
van twee of drie glazen bier of de kosten van anderhalf pakje sigaretten~ of
de kosten van een paar liter melk~ De prijs moet een levend begrip worden
en een positief verkoopargumentt Door de vele prijsstijgingen in de afge~
lopen jaren is de prijs van een dagblad ontegenzeggelijk hoger geworden~
maar desondanks in vergelijking met de prijzen van zovele andere artikelen
goedkoop gebleven~ zodat het niet juist is dat verkopers van dagbladen ten
opzichte van het prijsbeleid bij hun prospects vaak een defensieve stelling
innemen of zelfs vaak het prijsargument als een negatief element in het
verkoopgesprek hanteren~

J~ Z ~ at De verkoopmedewerkers
Wanneer men zich realiseert~ dat in de persoonlijke verkoop de communicat
tiekanalen worden gevormd door de personen die met de verkoop worden
belast~ betekent dit dat het team van verkopers zorgvuldig moet worden get
selecteerd~ opgeleid en ingezet~ In het dagbladbedrijf wordt van oudsher met
twee soorten verkopers gewerkt in de abonnementensector~ Enerzijds met in
vaste dienst zijnde deskundige abonnementenvertegenwoordigers~ anderzijds
met minder professionele partttime krachtent Soms zijn dit voor een be~
paalde actie speciaal aangenomen parmime krachten~ meestal echter zijn
het agentbezorgers die zich parttime voor de verkooptaak beschikbaar
stellen~
Wij zullen in het navolgende eerst aandacht besteden aan werving en honore~
ring~ opleiding~ inzet en werkwijze van de abonnementenvertegenwoordi~
gers~ Vervolgens aan dezelfde aspecten met betrekking tot de agentbezorger
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en tenslotte aan enkele problemen voortvloeiend uit het feit dat op dezelfde
markt met twee soorten verkopers gewerkt wordt~

Werving en honorering van de abonnementenvertegenwoordiger
Het beroep van abonnementenvertegenwoordiger~ vroeger krantencolporteur
genoemd~ staat niet hoog in aanzien~ Daarvoor zijn verschillende oorzaken
aan te wijzeni de abonnementenvertegenwoordiger verricht colportage~
werkzaamheden en dient ook herhaaldelijk in te vallen bij de bezorgingt
Beide soorten werk staan bij verkopers zeer laag gewaardeerdt Voorts is de
abonnementenvertegenwoordiger traditioneel een verkoper met een zeer
geringe opleidingt Meestal is het niveau niet veel hoger dan lager onderwijs
met hoogstens een of twee jaren voortgezet onderwijs~ Tenslotte wordt de
abonnementenvertegenwoordiger meestal laag betaald~ zijn inkomen bestaat
gewoonlijk uit een laag~ rond het minimum~inkomen zwevend vast salaris
verhoogd met een provisiebedrag per afgesloten abonnementt De geringe
waardering voor het beroep wordt derhalve enerzijds bepaald doordat van
verkoperszijde weinig waardering bestaat voor de huistaan~huis verkoop
rechtstreeks aan de consumentt Dit vindt vooral zijn oorzaak in de
omstandigheid dat dit een harde vorm van verkoop is~ niet in de zin van
Ihard sellingl maar het is hard werk~ Het is physiek geen gemakkelijke taak
per dag een groot aantal adressen te bezoeken~ huis~aanthuis aan te bellen
ongeacht de weersomstandigheden~ en vaak gezien de aard van de klant
verplicht te zijn de bezoeken Is avonds~ dus buiten de normale werktijden~
nog eens te herhalen omdat dan man en vrouw samen thuis zijn~ Het is ook
psychologisch een zwaar beroep~ want er wordt een behoorlijk incasseringst
vermogen vereist in deze vorm van huis~aan~huis verkoop~ waarbij bovendien
niet een heel assortiment artikelen te koop wordt aangeboden~ doch slechts
één artikel~ zodat de kans op het afsluiten van een order relatief gering is~
Bovendien is het voor vele verkopers een moeilijk verteerbare zaak~ dat een
abonnementenvertegenwoordiger gezien de aard van zijn werk geen
blijvende relatie met zijn afnemer opbouwtt Hij verkoopt eenmalig in een
gezin een abonnement en in principe komt hij op dat adres na die eenmalige
verkoop niet meer terug~ Anderzijds is van dagbladzijde weinig gedaan om
het beroep een gunstiger image te geven~ De abonnementenvertegenwoorv
diger wordt vanouds gerecruteerd uit de lagere beroepsgroepen~ Hij wordt
vergeleken met andere beroepen laag betaaldt Aan zijn opleiding wordt zeer
weinig aandacht gegevent Deze benadering was in het verleden verklaarbaart
De zgn~ buitendienst was zuiver verkoopgerichtt Het ~getting the orderl was
het enige wat van belang wast Er werden vanuit marketing~standpunt
bekeken de meest merkwaardige verkoopargumenten en methodieken get
bruikt~ Bovendien was de geldomzet van een goede abonnementenvertegen~
woordiger maar matig~ Tien jaar geleden was de gemiddelde prijs voor een
dagbladabonnement rond fiZ cent per weekt Is Een zeer goede abonnemen~
tenvertegenwoordiger sluit per week ZO abonnementen af~ zodat een jaart
productie van gOO abonnementen zeer hoog is~ In geld was zijn omzet dus
rond f ZJtOOO ~ ~ per jaart Tegenover de productie van JOO abonnees per jaar
in een bepaald rayon staat echter dat in datzelfde rayon ook een aantal
bedankers voorkomt~ zodat de netto vooruitgang in een bepaald rayon
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gemiddeld zeker enkele honderden abonnees lager lag en de netto omzet dus
ook aanzienlijk lager dan de genoemde f Zg ~ oOO~ ~ ~ Daarbij moet worden
opgemerkt dat slechts weinig abonnementenvertegenwoordigers die product
tie van gOO zullen halen~ althans in normale marktsituatiest Vanuit deze
redenering is het begrijpelijk dat de dagbladuitgever niet bereid was de
abonnementenvertegenwoordiger hoog te honorerent Enerzijds is echter in
de omstandigheden een en ander veranderd en anderzijds dient toch
gewezen te worden op een aantal onbillijkheden in de hierboven weert
gegeven redeneringt Veranderd is op de eerste plaats de omzet in geldt De
gemiddelde abonnementsprijs per week lag per l januari op fZ ~S Zt Bij
een gelijke productie van gOO abonnementen betekent dit een omzet van
f I OOtOOO~ ~ per jaar~ Daarbij komt echter~ dat het niet redelijk is de
abonnementenopbrengst van een afgesloten abonnement uit te drukken in
een jaaropbrengst~ Immers de abonnee sluit eenmalig het abonnement af~
maar dat abonnement kan een levensduur hebben van vele jaren~ Wil men
dus de geldwaarde van het afgesloten abonnement berekenen~ dan moet men
inzicht hebben in de gemiddelde levensduur van een abonnementt Wanneer
dat zeer kort op vijf jaar gemiddeld gesteld zou worden~ dan hebben de
JOO afgesloten abonnementen dus een waarde van rond een half miljoen en
wanneer we uitgaan van nog enkele prijsverhogingen in de komende jaren~
dan is de geldwaarde van die afgesloten abonnementen aanzienlijk hoger~
Het is nu eenmaal in deze branche gebruikelijk de omzet van een vertegen~
woordiger uit te drukken in de waarde van de door hem aangebrachte jaart
abonnementen~ De opbrengsten uit hetzelfde abonnement in de jaren na het
afsluiten worden niet meer meegeteld~ om de eenvoudige reden dat de ver~
tegenwoordiger met de continuaties van het abonnement geen bemoeienis
meer heeft~ omdat die continuatie automatisch plaats vindtt Men erkent
derhalve niet dat een aangebrachte abonnee een relatie is geworden van de
abonnementenvertegenwoordiger en dat de continuaties~ ook al zijn die
automatisch~ bij zijn omzet gerekend zouden moeten worden~ In de meeste
andere branches zou een dergelijke handelwijze door de vertegenwoordiger
niet aanvaard worden~ Trouwens in de advertentiesector wordt de relatie van
de advertentievertegenwoordiger wel erkend~ zij het dat daar de vertegent
woordiger ook een relatie blijft onderhouden~ Op de tweede plaats is het
niet redelijk de abonnementenomzet in geld van de abonnementenvertegen~
woordiger te verminderen met de gederfde omzet~ voortvloeiend uit de
opgezegde abonnementen in het rayon van de vertegenwoordigert Deze
vertegenwoordiger heeft aan die opzegging part noch deelt Overigens is het
vanuit het standpunt van de dagbladuitgever verklaarbaar dat hij die
bedankers wel aftrekt~ Immers de dagbladuitgever wil een groei zien in zijn
abonnementenbestand~ Daardoor immers stijgt ~ althans bij een gelijkt
blijvend aantal huishoudens ~ zijn dekkingspercentage en wordt zijn
medium aantrekkelijker als reclamemedium~ Bovendien geeft de netto
stijging hem het recht zijn advertentietarieven aan te passen~ Wanneer dus
tegenover een bruto productie van gOO abonnees qOO bedankers staan~ dan is
de netto vooruitgang slechts SOO geweestt Hoewel dit op zich juist is~ moet
toch worden opgemerkt~ dat die qOO bedankers niet door de abonnementen~
vertegenwoordiger zijn veroorzaakt en dat die qOO bedankers dus niets af
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doen aan zijn in geld uitgedrukte prestatie van JOO nieuwe abonnees Itenzij
in enkele gevallen het afgesloten abonnement niet op een redelijke wiW
beschikking van de nieuwe abonnee heeft berust en daardoor tot een
spoedige opzegging leiddelt Op de tweede plaats moet worden opgemerkt~
dat de juistheid van het vorenstaande duidelijk wordt wanneer de abonnet
mentenvertegenwoordiger niet gewerkt zou hebben~ In dat geval zouden de
~M bedankers een netto achteruitgang van aOO abonnees betekend hebben~
terwijl nu dankzij de productie van de abonnementenvertegenwoordiger nog
altijd een netto vooruitgang van SOO werd geboektt Tenslotte is het niet
onredelijk de netto vooruitgang van SOO abonnees ook nog eens te bezien in
het licht van de hogere advertentietomzett Neem een krant met fiO~OOO
abonnees die een peiiprijsia ilèeft van v eert per advertcnticnlilliiTLtert Deze
krant zal een tarief hebben van bO ~ OOO t I OtOOO maal fi cent dus van SO cent
per millimetert De hierboven genoemde netto stijging van SOO abonnees zou
in dit geval een tariefsaanpassing van M~ dus van O~a cent per millimeter
mogelijk maken~ Aangenomen dat deze krant per jaar gtOOO advertentie~
paginals heeft van btOOO millimeters per pagina~ zou deze tariefsaanpassing
resulteren in een omzetverhoging in de advertentiesector van rond
ffiOtOOO ~ ~ per jaar~ welke verhoging gezien de geldende gebruiken pas
anderhalf jaar na afloop van het jaar waarin de SOO netto~abonnees gepro~
duceerd waren in de advertentie~omzet tot uitdrukking zou komen~ Zelfs
wanneer men dus uitsluitend van de netto stijging zou uitgaan ~ hetgeen
zoals wij aantoonden voor de abonnementenomzet eigenlijk niet redelijk is
~ zou bij een gemiddelde levensduur van b jaar de netto jaarproductie van
SOO abonnees een geldwaarde vertegenwoordigen van bxbZx f Z ~S Z x SOO
plus S xf fiOtOOO ~ ~ ofwel van f IH I~ OOO ~ ~t Wij menen dus dat er alle reden
is om op grond van de financiële omzet de honorering van een goede abonne~
mentenvertegenwoordiger met andere ogen te bezien dan tot nu toe meestal
gebeurd is~ De uitvoering van een goed marketingtbeleid in de sector
personal selling zal dit trouwens ook noodzakelijk makent Gezien de noodt
zaak tot verkoop direct aan de consument zal het uiterst moeilijk zo niet
onmogelijk zijn~ af te stappen van de huis~aan~huis verkoopt Er is echter een
wezenlijk onderscheid tussen de verkoop huis~aan~huis van melk~ aardappet
len en groenten en dergelijke huis~aanthuis verkochte producten en de ver~
koop van een dagbladt Het verschil ligt uiteraard in de aard van het
product~ Een verkoper die het dagblad met goede verkoopargumenten~
aangepast aan een behoorlijke marketing~opzet~ wil verkopen~ dient daartoe
goed opgeleid te zijn~ De aard van de te hanteren verkoopargumenten en de
noodzaak deze argumenten op een bevattelijke wijze te brengen~ vereist een
bepaald niveau van de verkoper~ dat aanzienlijk hoger ligt dan het niveau van
de traditionele dagbladcolporteur~ Vooral de toegenomen en nog steeds
toenemende concurrentie van andere mediumtypen maakt het noodzakelijk
aan de selectie en opleiding van de dagbladverkoper meer aandacht te
besteden dan in het verleden gebruikelijk was~ Een goede verkoper dient aan
de volgende eisen te voldoentis
at hij moet vertrouwen hebben in het product dat hij verkoopt
b ~ hij moet vertrouwen hebben in het beleid van de onderneming waarvoor
hij werkt
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ct hij moet beschikken over voldoende vakkennis
~ hij moet kennis hebben van het product
~ hij moet kennis hebben van de problematiek van zijn afnemers
~ hij moet kennis hebben van het product van zijn concurrenten ~niet
alleen van de direct concurrerende krant maar ook van andere mediumt
typen~
~ hij moet de techniek van het verkoopgesprek beheersen
dt hij moet voldoende zelfvertrouwen hebben en voldoende doorzettings~
vermogen
e~ hij moet zich qua uiterlijk en optreden behoorlijk kunnen presenteren
f ~ hij moet over de nodige tact beschikken
g ~ hij moet zijn argumenten overtuigend weten over te dragen en hij moet
in staat zijn het verkoopgesprek op de juiste wijze af te sluiten

Er is bij een modern marketing~gericht beleid in het dagbladbedrijf geen
enkel argument te vinden waarom ook een abonnementenvertegenwoordiger
niet aan deze eisen zou moeten voldoent Maar als die eisen gesteld worden~
is het noodzakelijk de candidaten te recruteren uit een hoger niveau dan tot
nu toe veelal gebruikelijk is~ of de aanwezige vertegenwoordigers tot een
hoger niveau op te leiden en beter te honoreren dat tot nu toe gebruikelijk~
Wanneer hieraan wordt voldaan~ zal het toch moeilijk blijven geschikte
krachten aan te werven~ omdat de aard van de huis~aarnhuis verkoop voor
vele verkopers nu eenmaal om bovengeschetste redenen onaantrekkelijk
blijft ~ Met het oog hierop en mede gelet op de physieke inspanning die dit
beroep vereist~ gelet tevens op de aard van het te verkopen product wil het
ons voorkomen~ dat men alleen een goed verkoopapparaat zal kunnen
opbouwen~ wanneer men bij de werving en selectie van candidaten ervan
uitgaat~ dat de functie van verkoper in de abonnementensector geen eind~
functie kan zijnt Vandaar dat wij er voorstanders van zijn de selectie te richten
op jonge mensen die een toekomst in de verkoop willen opbouwen~ De functie
van abonnementenvertegenwoordiger is voor dergelijke candidaten aantrekke~
lijk ~ mits zij een uitstekende vakopleiding krijgen en mits hun tevoren duidelijk
wordt gemaakt dat zij in die functie na een aantal jaren moeten doorschuit
vent Ofwel door promotie binnen het eigen bedrijf naar bijv~ de advertentiet
verkoop of door bemiddeling naar een goede verkopersfunctie in een anders~
soortige onderneming~ Wanneer het dagbladbedrijf zorg draagt voor een
goede scholing van deze jonge mensen in verkooptechnisch opzicht tegen
een algemeen commerciële achtergrond~ moet het mogelijk zijn jonge am~
bitieuze mensen voor dit beroep te interesseren~ omdat het ~ mits goed
opgezet ~ een uitstekende leerschool voor jonge verkopers kan zijn~ Het
directe contact met de consument dat nu als een nadeel werkt~ kan in de
door ons geschetste situatie juist een voordeel blijken te zijn~

De opleiding van de abonnementenvertegenwoordiger
Wij formuleerden hierboven enkele eisen waaraan een goede verkoper
moet voldoen~ Een aantal van die eisen heeft betrekking op de persoon~
lijke kwaliteiten van de candidaat~ aan enkele andere eisen kan hij pas
voldoen na een behoorlijke opleiding in het dagbladbedrijft De opleiding
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van de abonnementenvertegenwoordiger zal betrekking moeten hebben op
het product dat hij verkoopt~ Hij zal dat product moeten leren kennen in
alle voor de verkoop relevante aspectent In het dagbladbedrijf betekent dat~
dat hij inzicht moet hebben in de redactionele problematiek in het algemeen
en in de werkwijze en redactionele filosofie van zijn krant in het bijzonder~
Tevens zal hij in grote lijnen iets moeten weten van de technische productie
van de krant en van de problemen die daarbij van directe invloed kunnen
zijn op de verkoop~ zoals vervroegde afsluittijden~ de aard van technische
storingen waardoor de krant te laat kan komen~ meerkleurendruk etc~
Voorts zal hij iets moeten weten over de administratieve organisatie~ niet
alleen van de abonnementenafdeling~ maar ook van de factureerafdeling~ de
mechanische ctqt gecomputeriseerde administratie~ van betalingsmogelijkt
heden~ etc~ Echter niet alleen zal hij kennis moeten hebben over het
product~ maar hij zal ook inzicht moeten hebben in en vertrouwen moeten
hebben in het algemeen beleid van de onderneming~ Hij zal dat beleid aan
het verkoopfront veelvuldig moeten verdedigen en alleen als hij zelf vertrout
wen heeft in het beleid~ zal hij in staat zijn dit vertrouwen op anderen in een
eerlijk gesprek over te brengen~ Met name dient hij inzicht te hebben in de
grondslagen van het marketingtbeleidt Daarmee zijn we gekomen aan het
volgende puntt Hij zal inzicht moeten verkrijgen in de per marktsegment
variërende problematiek van zijn afnemerst Vooral is noodzakelijk~ dat hij
weet hoe het door hem verkochte dagblad voor die afnemersproblematiek
een oplossing kan betekenen~ Hij moet kennis hebben over het product van
de concurrent~ Niet alleen van de direct concurrerende nationale en
regionale dagbladen~ maar hij dient ook bepaalde aspecten van andere
mediumtypen als radio~ televisie~ tijdschriften~ pocketboeken etct te kennen~
Hij moet ingewijd worden in de techniek van het verkoopgesprek~ van de
menselijke~ de adviserende en de wilsbeïnvloedende aspecten van een
verkoopgesprekt Hij moet over een natuurlijk gevoel voor tact beschikken~
maar door training moet hij leren hoe dit gevoel voor tact in de huistaarnhuis
verkoop te gebruikent Op de vraag hoe het dagbladbedrijf deze opleiding
moet verzorgen~ zijn verschillende antwoorden mogelijk~ In principe zijn er
drie mogelijkhedew de onderneming kan de opleiding opdragen aan een
externe deskundige~ die training in verkooptechnieken verzorgt~ het bedrijf
kan voorts de opleiding geheel in eigen hand nemen en de derde~ door ons
meest juist geachte methode~ is een combinatie van beidet Daarbij wordt de
algemene verkooptechnische opleiding verzorgd door een extern deskundige~
terwijl de direct op het eigen bedrijf afgestemde elementen intern door de
onderneming zelf verzorgd worden~ Dat daarbij een goede samenwerking
tussen extern deskundige en onderneming noodzakelijk is~ spreekt vanzelft

De inzet en werkwijze van de abonnementenvertegenwoordiger
Alvorens de abonnementenvertegenwoordiger kan worden ingezet is het
noodzakelijkt
a~ dat de te bezoeken adressen op de juiste wijze over het aantal beschikt
bare vertegenwoordigers worden verdeeld~
b ~ dat de vertegenwoordiger een training heeft gekregen in het te voeren

verkoopgesprekt
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De verdeling over het aantal adressen is niet alleen een kwantitatieve zaak~
deze verdeling heeft ook kwalitatieve aspectent Het is wenselijk~ dat bij de
verdeling behalve met de kwantitatieve aspecten ook rekening wordt
gehouden met de samenstelling van de te bezoeken prospects en met de
kwaliteiten van de vertegenwoordiger die deze groep gaat bezoekent Dit
betekent dat wanneer een vertegenwoordiger in een week ab adressen vol~
ledig moet afwerken c~q~ gO bezoeken moet afleggen~ dat dan die groep van
Qb adressen enige socioteconomische homogeniteit moet vertonen~ zodat hij
aan het begin van die taak een goede training krijgt in de verkoopargumen~
ten die hij in zijn verkoopgesprek bij die groep speciaal in het oog moet
houden~ Het kan voor sommige abonnementenvertegenwoordigers moeilijk
zijn op dezelfde dag arbeidersgezinnen~ middenstanders en beoefenaren van
vrije beroepen te moeten bezoeken en hen goed op deze verkoopgesprekken
voor te bereiden~ Daarom is het wenselijk bij het inzetten van de vertegent
woordigers rekening te houden met hun individuele kwaliteiten met het oog
op de aard van de prospects die hij moet bezoekent Het is zaak van de
rayorninspecteurs in deze in overleg met de sales~manager een zorgvuldig
beleid te voeren~ In het begin van dit hoofdstuk wezen wij er reeds op~ dat
de niet~abonnees~ die door de abonnementenvertegenwoordiger bezocht
moeten worden~ niet alleen zijn in te delen naar socio~economische
kenmerken~ maar ook naar kranternhistorie en wel in nieuwkomers~ bedan~
kers en andere niet~lezers~ waarbij die laatste groep weer onderscheiden kan
worden naar lezers van een concurrerend blad en niet~lezers die helemaal
geen krant fineerj lezen~ Deze indeling is van belang voor de inzet van de
vertegenwoordigers~ Met het oog op de concurrentie is het van het grootste
belang dat de groep nieuwkomers zo spoedig mogelijk wordt bezocht~ Bij
het inzetten van de vertegenwoordigers zal daar rekening mee gehouden
moeten wordent In verband met hun negatieve effect op het totale abonnet
mentenbestand van het dagblad is de tweede groep die de meeste aandacht
moet krijgen~ de groep van de bedankers~ waarna tenslotte de niettlezers~
onderverdeeld in beide sub~groepen voor een bezoek in aanmerking koment
Afgezien van de noodzakelijkheid van de hierboven omschreven volgorde
van bezoeken~ speelt bij het inzetten van de vertegenwoordigers ook het
probleem van de aanwezigheid van de verkopende agentbezorgerst Hierop
komen wij hieronder nog terugt
Met betrekking tot de werkwijze van de vertegenwoordigers is het van
belang nog eens de aandacht te vestigen op de taken van de verkoper~ zoals
wij die in het begin van dit hoofdstuk omschrevent De verkoper heeft in het
kader van zijn verkooptaak ook een adviserende functie~ hij heeft een
servicetverlenende functie en hij heeft tenslotte tot taak informatie te
verzamelen voor het marketingtinformatiesysteem van de onderneming~ Bij
de inzet van de verkopers en bij hun werkwijze dient met deze driedelige
functie rekening gehouden te worden~ De meest essentiële serviceJunctie
van het dagblad is zijn bezorging~ Deze functie is zo essentieel~ dat de
bezorging valt onder het wezen van het product in uitgebreide zint Het is
dus vanzelfsprekend~ dat de verkoper met betrekking tot die bezorging ook
een taak kan hebben~ Die taak bestaat hieruit~ dat hij bereid moet zijn in
noodgevallen in de bezorging te assisteren~ Tenslotte dient de verkoper mede
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te werken aan de informatieverzameling ten behoeve van het marketing~
informatiesysteem van de onderneming~ De verkoper dient zich door de
gegeven opleiding te realiseren~ dat hij in deze informatieverzameling een bij
uitstek belangrijke rol speelt~ Hij is het namelijk die bij alle soorten niet~
abonnees en vooral ook bij de bedankers aan huis komt~ en hij is dus bij
uitstek de man die de belangrijke informatie kan verzamelen~ Het is dan ook
wenselijk~ dat hij in zijn wekelijkse rapport aan de sales~manager door de
indeling van zijn rapport verplicht wordt aan deze informatieverstrekking
zeer veel aandacht te besteden~ Daarbij komt dat hij er oog voor moet
hebben~ dat het bij bepaalde informaties van belang kan zijn ook tussentijds
met spoed de informatie door te geven~ Er is niet veel fantasie voor nodig
om te zien dat een bepaalde werkwijze van de redactie kan leiden tot veel
opzeggingen in een bepaald rayont De verkoper zal vaak de eerste zijn die
achter de oorzaak van dat verschijnsel komtt In dergelijke gevallen is het zijn
taak de salestmanager zo spoedig mogelijk van zijn bevindingen in kennis te
stellen~ opdat indien mogelijk de oorzaak van de klachten zo snel mogelijk
wordt weggenomen~
Nadat wij in het bovenstaande zo uitvoerig aandacht hebben besteed aan de
werving~ honorering~ opleiding~ inzet en en werkwijze van de abonnementern
vertegenwoordigers~ willen wij in het navolgende nog een enkele opmerking
maken over dezelfde aspecten met betrekking tot de agentbezorgerst

De werving en honorering van de agentbezorgers
De naamgeving aan bepaalde functionarissen zal van onderneming tot ondert
neming verschillen~ Daarom voor de duidelijkheid de volgende vaststellingt
Wij verstaan onder een bezorger een partttime niet in loondienst werkzame
medewerker van het dagbladbedrijf die dagelijk meewerkt aan de bezorging
van het dagblad in een bepaalde geografische vastgelegde bezorgwijk~ Onder
een agentbezorger verstaan wij een bezorger~ die naast zijn bezorgwerkzaam~
heden tevens wordt ingeschakeld bij de verkoop van de krant len soms bij de
incassolt De bezorgers zullen primair worden aangesteld op hun bereidheid
en capaciteit dagelijks stipt op tijd de krant te bezorgent Het bezorgen van
een krant vereist een aanzienlijke physieke inspanning~ Niet alleen moet de
bezorger bereid en in staat zijn iedere morgen vroeg op het afgesproken uur
jof bij een avondblad ~s middags of Is avonds op het afgesproken uurj paraat
te zijnt Hij moet ook physiek in staat zijn een uur of langer met een zware
stapel kranten zijn bezorgwijk af te lopen~ ongeacht de weersomstandig~
heden~ Zwakke en ziekelijke mensen komen voor deze functie dus niet in
aanmerking~ In verband met de te stellen eisen zal ook gelet moeten worden
op de leefgewoonten van de adspirantbezorgert Wanneer dat iemand is~ die
avond aan avond gewend is zeer laat te werken of zeer laat uit te gaan~ zal
hij Is morgens wellicht dikwijls niet fit genoeg zijn om op tijd zijn inspannend
werk te verrichten~ Hij zal ook iemand moeten zijn die bereid is de noodt
zakelijke zorgvuldigheid te betrachten~ zowel ten aanzien van de krant die
hij moet bezorgen en die hij droog en niet verkreukeld goed in de brievenbus
moet stoppen~ alsook ten aanzien van de abonnees~ Hij moet als bezorger
van een ochtendblad geen lawaaimaker zijn die de abonnees te vroeg wakker
maakt~ hij moet respect hebben voor de eigendommen van de abonnees~ hun
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tuinen niet kapot lopen~ hun brievenbussen niet forceren~ hun deuren niet
bekrassen etct Tenslotte dient hij zich behoorlijk te kunnen gedragen tegent
over de abonneest In vele gevallen ~ zeker wanneer hij ook incassowerk~
zaamheden verricht ~ zal hij de eerste zijn die bepaalde klachten in ont~
vangst moet nemen en daar zal hij behoorlijk op moeten reageren~ Kortom
de bezorger dient zich bewust te zijn van het feit dat hij in zijn uiterlijk en
optreden het visitekaartje is van de krant bij de abonnee~ De selectie van de
bezorgers dient daarop ook gebaseerd te zijnt Over de honorering van de
bezorger spraken wij reeds in hoofdstuk H ~ waarnaar wij kortheidshalve
mogen verwijzent De primaire taak van de agentbezorger blijft de bezorging
en niet het verkopen van de krantt In eerste instantie zal dus de werving van
de agentbezorger geschieden op basis van zijn geschiktheid als bezorger~ De
agentbezorger die ook in de verkoop wil medewerken~ zal uit het bezorgt
apparaat gerecruteerd worden~ in principe op basis van dezelfde eisen waar~
aan de vertegenwoordiger in vaste dienst moet voldoen~ zij het dat de eisen in
bepaalde opzichten iets minder stringent gehanteerd kunnen wordent De
honorering van de agentbezorger kan in principe op vele manieren gebeurent
Wij noemen er enkele~ waarbij tevoren zij opgemerkt~ dat de honorering van
zijn verkoopactiviteiten los dient te staan van de honorering van zijn bezor~
gers~ ctqt incassowerkzaamheden die wij eerder bespraken~ Bij de honorering
van de verkoopactiviteiten van de agentbezorgers wordt gewoonlijk een
onderscheid gemaakt tussen de honorering gedurende de normale tijden van
het jaar en de honorering gedurende speciale verkoopacties~ De normale
honorering bestaat gewoonlijk uit een vastgesteld provisiebedrag voor iedere
aangebrachte abonnee~ Meestal ontstaat het recht op die provisie pas
wanneer de nieuwe abonnee zijn abonnementsgeld voor een bepaalde vast~
gestelde minimumperiode heeft betaald~ Veelal heeft die minimumperiode
betrekking op een periode van drie maanden~ soms langer soms korter~ De
ratio hiervan is duidelijki een weekabonnee die een week heeft betaald en
daarna weer opzegt~ was een abonnee waarvoor de krant niet graag een
provisie zou hebben betaald~ omdat het provisiebedrag zeker hoger ligt dan
een weekabonnement opbrengt~ Bovendien zal de krant voor het uitbetalen
van de provisie enige zekerheid willen hebben~ dat de abonnee ook blijft ~
mta~wt dat het gaat over een reëel abonnement en niet over een wat langt
durig proefabonnementt Vandaar dat een periode van drie maanden niet
ongebruikelijk en niet onredelijk ist De beloning van de agentbezorger gedu~
rende actietijden waarin dus speciale verkoopacties met speciale reclame~ en
salestpromotion ondersteuning plaatsvinden~ kan op velerlei criteria geba~
seerd zijn~ ook op de aard van de actiest Enkele voorbeeldew
at De provisie kan in actietijden normaal na de vooraf overeengekomen
periode in contanten worden uitbetaald voor iedere bruto aangebrachte
abonnee
bt Daarnaast of in plaats daarvan kan een netto stijgingspremie worden
ingevoerd~ Indien in dat geval de agentbezorger in zijn bezorgwijk na afloop
van de actie netto met een bepaald aantal abonnees is gestegen~ krijgt hij een
zgn~ stijgingspremiet Die stijgingspremie kan de vorm hebben van een bedrag
ineens als premie zonder meer~ Het is ook mogelijk de stijgingspremie te
verlenen in de vorm van een toeslag op de normale provisie per abonnee~
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welke toeslag dan alleen betaald wordt over het aantal abonnees~ dat de
agenttbezorger in zijn bezorgwijk netto is gestegen sedert het begin van de
actie~
c~ Deze provisie ctq~ premies kunnen worden uitbetaald in contanten~ Soms
ook worden ze uitbetaald in naturat In dat geval kan de dagbladondert
neming in overleg met een winkelbedrijf een assortiment van artikelen
samenstellen~ bijvt variërend van handdoeken tot televisie~apparatent De
prijs voor die artikelen wordt vastgesteld in een bepaald aantal punten~ De
provisie c~qt premie wordt dan uitbetaald in punten~ die de agentbezorger
dan rechtstreeks bij het betreffende winkelbedrijf kan besteden ter aankoop
van bepaalde goederent Deze methode heeft enerzijds het voordeel~ dat de
agentbezorger in zijn productie gaat mikken op het behalen van een bepaald

aantal punten om daarmee een begeerd artikel te kunnen aanschaffent
Anderzijds zijn als voordelen te noemen~ dat de prijs van de artikelen relatief

laag kan zijn door het bedingen van aanzienlijke kortingen bij het winkelt

bedrijf bij het vaststellen van het assortiment~ Tenslotte kan deze methode
in bepaalde gevallen ook fiscaal aantrekkelijk zijn voor de agentbezorgers~

De opleiding van de agentbezorgers
De opleiding van de agentbezorgers zal betrekking hebben op dezelfde
aspecten als de opleiding van de vertegenwoordiger~ met dien verstande~ dat
de opleiding wat globaler zal zijn en minder diepgaand dan bij de vertegent
woordigerst In het algemeen zullen er in de opleiding van de agentbezorger
drie verschilpunten zijn met de opleiding van de vertegenwoordigerst
l t De opleiding van de agentbezorgers zal geheel door het eigen bedrijf
verzorgd moeten worden~ Zulks op de eerste plaats uit kostenoverwegingen~
maar op de tweede plaats omdat de benadering en instructie van de agent~
bezorgers goed kan geschieden in de eigen omgeving en door eigen~ bekende
functionarissent
Z ~ De opleiding van de agentbezorgers zal minder algemeen verkoop~
technisch van aard zijn en meer zijn gericht op het effectief kunnen medet

werken aan bepaalde specifieke verkoopactiest
S t De opleiding van de agentbezorger zal niet~ zoals bij de vertegenwoordi~

gers~ onder werktijd kunnen plaatsvindent Dat wil zeggen dat de agent~
bezorger die bereid is een opleiding te volgen~ veelal zal eisen~ dat de door
hem daartoe beschikbaar gestelde tijd wordt uitbetaaldt Men kan daar tegen~

over stellen~ dat dit niet redelijk is~ omdat de agentbezorger zelf in zijn
productie zal profiteren van zijn opleidingt In de praktijk is echter gebleken
dat een kleine vergoeding toch noodzakelijk is om de agentbezorger tot
medewerking bereid te vinden~ Daarbij komt dat de opleiding van de agent~
bezorger bij een enigzins uitgestrekt verspreidingsgebied ook nog op
verschillende plaatsen gegeven zal moeten worden~ Enerzijds omdat anders
het aantal deelnemers te groot zou worden~ anderzijds omdat veel agentt
bezorgers niet bereid zullen zijn voor het volgen van de cursus langere reizen

te maken~

Het belangrijkste element in de opleiding van de agentbezorger is ongetwij~
feld deze vertrouwd te maken met het product en met het algemeen beleid
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van de onderneming en hem te trainen in het voeren van een goed verkoop~
gesprek~

De inzet en werkwijze van de agentbezorger
Bij de inzet van de agentbezorger is het dienstig rekening te houden met de
beperkte opleidingsmogelijkheden~ Dit heeft met betrekking tot de inzet
twee consequentiest
l~ men zal hem moeten inzetten bij zo homogeen mogelijke groepen~ zodat
men kan volstaan met het aanleren van een goed verkoopgesprek per actie~
Z ~ men zal hem moeten inzetten bij de adressen waar de moeilijkheidsgraad
relatief het laagst ist

In de praktijk komt dit erop neer~ dat de agentbezorger vooral twee groepen
niettabonnees bezoekt i op de eerste plaats de nieuwe vestigingen binnen zijn
eigen bezorgwijk~ op de tweede plaats de groep niet~abonnees die een con~
currerend blad lezen en die qua socioteconomische kenmerken overeenkomt
met de groep waaruit hij zelf voortkomt en waarmee hij dus contactueel en
intellectueel waarschijnlijk de minste moeilijkheden zal hebbent De agent~
bezorgers zijn meestal afkomstig uit de lagere beroepsgroepen jmet uitzon~
dering misschien van bezorgende scholieren~ maar deze zijn meestal alleen
bezorger en geen agentbezorgerjt Dit betekent dus dat de agentbezorger
door het jaar heen alleen de nieuwkomers in zijn eigen bezorgwijk in het oog
houdt en dat hij in actietijden zich beperkt tot die niettabonnees~ waarmee
hij op gelijk niveau een goed verkoopgesprek kan voerent
Zoals wij reeds opmerkten~ brengt het inzetten van kwalitatief en qua
beschikbare tijd en relatie tot de onderneming verschillende categoriën ver~
kopers een aantal problemen met zich meet In principe is de taakverdeling
tussen beide groepen verkopers niet moeilijk~ De agentbezorger bezoekt de
nieuwkomers in zijn eigen wijk en voorts die groep niet~abonnees waarmee
hij geacht wordt een redelijk gesprek te kunnen voeren~ De vertegenwoor~
diger bezoekt alle nieuwkomers die buiten de ingedeelde bezorgwijken val~
len ~dit heeft vooral betrekking op nog niet in bezorgwijken ingedeelde
nieuwbouwj~ voorts de nieuwkomers in de bezorgwijken waar geen agentt
bezorgers beschikbaar zijn~ verder bezoekt hij de bedankers~ voorts de niet~
abonnees die vallen onder de groep helemaaltnietAezers en tenslotte bezoekt
hij de niettabonnees die niet door de agentbezorgers worden bezochtt Een
probleem ontstaat~ wanneer een vertegenwoordiger gaat werken in een wijk
waar ook een agentbezorger werkzaam ist Ter voorkoming van conflicten ~
die kunnen resulteren in een met opzet slechte bezorging van door de
vertegenwoordiger aangebrachte abonnees ~ is het wenselijk twee maat~
regelen te nemen~ Op de eerste plaats dient de vertegenwoordiger overleg te
plegen met de agentbezorger welke adressen in diens bezorgwijk hij zal be~
zoeken en welke hij aan de agentbezorger zal overlatent In twijfelgevallen
beslist dan de rayontinspecteur in aanwezigheid van beide betrokkenent Op
de tweede plaats is het noodzakelijk~ indien bij een actie met stijgings~
premies wordt gewerkt~ de nieuwe abonnees in de wijk van de agentbezorger
mee te laten tellen in de stand van de agentbezorger~ zodat het behalen van
de stijgingspremies gunstig wordt beïnvloed door het werk van de vertegen~
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woordigert Uiteraard heeft dit mee laten tellen alleen betrekking op de
stijgingspremie en niet op de normale afsluitprovisie die aan de vertegent
woordiger blijft toekomen~
In het algemeen is het van belang dat er een goede relatie bestaat tussen de
vertegenwoordigers en de agentbezorgers en dat er bij het inzetten van beide
groepen verkopers nauwlettend op wordt toegezien~ dat tussen beiden geen
concurrentiementaliteit met betrekking tot de te verdienen provisie ontstaat~

J ~S~ De publicity

In de inleiding van dit hoofdstuk definieerden wij de publicity als een niet
beheersbare~ eenzijdige~ beïnvloedende communicatie met de gehele markt
of belangrijke segmenten van die markt~ Het niet beheersbare karakter van
de communicatie bestaat hierin~ dat de zender van de boodschap onafhanke~
lijk staat van de onderneming die de publicity nastreeftt De onderneming
kan deze zender door middel van briefing in de vorm van persconferenties~
of schriftelijke briefing tot publicaties trachten te bewegen~ De beslissing
echter over de vraag of tot publicatie wordt overgegaan~ alsmede de keuze van
de aan te wenden media alsook de inhoud van de boodschap wordt door de
eigenlijke tweede zender bepaald~ onafhankelijk van de onderneming~ die als
eerste zender niet meer kan doen dan door middel van een briefing aan de
tweede zender bepaalde informatie te verschaffen met de bedoeling~ dat
deze naar aanleiding van die informatie zal besluiten zelf een boodschap via
de hem ter beschikking staande media uit te zenden~
Voor het dagblad dient met betrekking tot de publicity als promotioneel
instrument een onderscheid gemaakt te worden tussen de publicity in
andere media en de publicity in het eigen dagblad~

gt~t~t Publicity in andere media
In de Nederlandse verhoudingen stuit publicity als promotioneel instrument in
vele ~qevallen op weerstandent De Nederlandse regelen voor het advertentiewet
zenl sluiten free publicity in dagbladen en tijdschriften uit in zoverre~ dat het
is verboden te trachten de dagbladredacties onder druk te zetten om in
de redactionele kolommen in gunstige zin gratis publiciteit te verkrijgen in
relatie tot de in het betrokken medium geplaatste advertenties~ Het is
bovendien verboden advertenties te plaatsen die zelfs maar de schijn kunnen
wekken van een redactioneel bericht~ Daarom moeten advertenties in pers~
media duidelijk als advertenties herkenbaar zijn en wanneer ze tussen de
redactionele tekst worden geplaatst~ moet boven de advertentie expressis
verbis het woord ~advertentiel worden gedrukt~ om daarmee voor iedereen
duidelijk te maken dat het hier een advertentie en geen redactionele publica~
tie betreft~ Toch menen wij dat niet alle vormen van ~free publicityl als een
kwalijke vorm van broodschrijverij kunnen worden gekwalificeerd~ en dat
bijgevolg het stimuleren van ~free publicityl lang niet altijd onaanvaardbaar
behoeft te zijn~ Zo zal niemand de beschrijvingen in dag~ en weekbladen en

de reportages op radio en televisie van automobieltentoonstellingen en
botententoonstellingen in de RAI en andere grote tentoonstellingen als
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broodschrijverij kwalificeren~ Hetzelfde geldt voor de recencies in dagbladen
van nieuwe films in bioscooptheaters of recencies van nieuw verschenen
boekent Het gaat hier immers over nieuws~ dat voor de dagbladen en voor de
audience van de andere media in zich waardevol is om kennis van te nemen~
Het gaat de betrokken media daarbij niet om het dienen van de commerciële
belangen van de exposanten ctq~ bioscoopexploitanten of uitgevers~ maar
om het verstrekken van wetenswaardige informatie aan hun respectievelijke
audiences~ Dat neemt niet weg~ dat bijvoorbeeld de presentatie van Ide auto
van het jaarl op de verkoop van het betreffende merk automobiel een
buitengewoon grote en gunstige invloed zal uitoefenen~ We hebben daarmee
impliciet een vuistregel geformuleerd voor het verkrijgen van publicity in de
gunstige zin van het woordt De verkoper van een product of dienst zal free
publicity kunnen stimuleren~ wanneer hij met betrekking tot zijn product of
dienst zodanige gegevens verschaft dat deze voor de betrokken media vol~
doende objective nieuwswaarde hebben om als redactioneel item gepubW
ceerd te wordent De verkoper die zich niet aan deze regel houdt~ riskeert in
het gunstige geval dat hij de beoogde publicity niet verkrijgt en dat dus alle
daartoe gemaakte kosten voor niets zijn geweest~ maar hij riskeert ook in de
media met naam en toenaam aan de kaak gesteld te worden als een zaken~
man die ten onrechte geprobeerd heeft de publiciteitsmedia te misbruiken
voor een stuk broodschrijverij~ Vooral wanneer de voor free publicity aange~
boden nieuwsgegevens vergezeld gaan van presentjes enlof uitvoerige feestjes
voor de betrokken journalisten~ waardoor de schijn van Iinpakkenl wordt
gewekt~ kan de aanbieder van het Inieuwsl er slecht vanaf komen en het
tegenovergestelde bereiken van wat hij bedoeld heeft~
Afgezien van de mogelijkheid tot misbruik is de bona fide vorm van free
publicity een belangrijke promotional tool~ ook voor de dagbladen~ Veelal
zal de free publicity voor dagbladen gestimuleerd worden door de kwaliteit
van het product~ Belangwekkende primeurs~ reportages en hoofdartikelen~
halen vaak de andere media~ waar de betreffende items met bronvermelding
worden geciteerd~ Niet zelden worden de auteurs van dergelijke artikelen
door weekbladen~ radio en televisie geïnterviewd~ hetgeen voor het eigen
dagblad een aanzienlijke free publicity kan opleveren~ De vraag of bepaalde
bijdragen in het eigen dagblad de andere media halen~ is niet alleen afhanket
lijk van de kwaliteit van die bijdragen~ maar kan wel degelijk ook afhangen
van de activiteiten van de eigen redactiet Zo vormt de dagelijkse bespreking
van het belangrijkste nieuws uit de dagbladen in bepaalde radio~ en televisie~
rubrieken voor de betrokken dagbladen een stuk free publicity dat alleen tot
stand kan komen door de actieve medewerking van de betrokken redactiest
De stimulering van dit soort activiteiten van de redacties is vanuit commer~
cieel standpunt dan ook alleszins te onderstéunent Omdat echter de
publicity een promotioneel instrument is zoals reclame en personal selling~
dient het stimuleren van de free publicity eveneens te geschieden met
inachtneming van de vier eisen waaraan ieder promotioneel instrument moet
voldoent

g De promotie van het dagblad op de abonnementenmarkt ZsS



Iedere publicity moet zorgvuldig gericht worden op een nauwkeurig om~
schreven audience
Aan deze eis is uiteraard moeilijk te voldoen~ wanneer de publicity tot stand
komt zonder extra stimulans van de onderneming uit~ zoals vaak het geval
zal zijn met publicity ten gevolge van een bepaald redactioneel item in de
eigen krant~ Wanneer echter vanuit de krant hetzij door de redactie~ hetzij
door de marketingtafdeling Ihetzij door de public relations afdelingj door
middel van een persconferentie of door middel van directe briefing een
publicatie wordt gestimuleerd~ is het van groot belang bij eventuele uitnodi~
gingen voor de persconferentie c~qt bij de adressering van de briefing zich
goed te realiseren welke audience men in principe tracht te bereiken door het
uitnodigen ctqt bewerken van die bepaalde media~ Wanneer men slechts
bepaalde vakbladen wil bereiken~ heeft het geen zin~ integendeel kan het
gevaarlijk zijn~ de uitnodiging te verzenden bijvoorbeeld via het A~NtPt~net~
In dat geval zal men de betrokken media beter rechtstreeks kunnen
benaderen~

Bij het nastreven van publicity zal men vooraf het nagestreefde effect goed
moeten berekenen
Deze calculatie heeft niet alleen betrekking op de omvang en samenstelling
van de audience~ al zal men daar zorgvuldig rekening mee moeten houden~
maar ook op het vermijden van negatieve effecten~ die door een verkeerde
mediatkeuze of boodschap het gevolg van publicity kunnen zijnt

De boodschap die men via de publicity wil verspreiden~ zal zorgvuldig
geformuleerd moeten worden
Dit is uiteraard van het grootste belangt De uiteindelijke tekst die de andere
media bereikt~ kan niet door de eerste zender worden vastgesteldt Het is dus
uiterst belangrijk dat de mondeling op een persconferentie gegeven infor~
matie of de schriftelijke informatie in een briefing duidelijk en helder over~
komt en dat er geen gevaar voor misverstanden ontstaatt Het komt vaak
voor dat personen en instellingen die een slechte persconferentie geven waart
door zij zelf alle mogelijke misverstanden in de hand werken~ later wanneer
de misverstanden worden gepubliceerd~ de schuld schuiven in de schoenen
van de persvertegenwoordigers die op hun persconferentie aanwezig waren~
Meestal zal echter de schuld bij henzelf gezocht moeten worden~ omdat zij
hun informatie onduidelijk hebben verstrekt~ Op de tweede plaats dient men
zich zeer duidelijk af te vragen of de verstrekte boodschap voldoet aan het
criterium van de objectieve nieuwswaardet Dit is niet alleen van belang om de
gewenste publiciteit ook inderdaad te verkrijgen~ maar ook en in sommige
gevallen nog meer~ om ongunstige publiciteit en het verwijt van uit te nodit
gen tot broodschrijverij te voorkoment

Ter verkrijging van een goede publicity is het noodzakelijk de juiste
communicatiekanalen te kiezen en deze goed te hanteren
De toepassing van deze regel is niet alleen van belang om via de ter pers~
conferentie uitgenodigde media of via briefing aangeschreven media de voor~
af als wenselijk bepaalde audience te bereikent Het is vooral van belang bij
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de benadering van die andere media iedere vorm van intimidatie of
omkoperij te vermijdent Dat is ook volstrekt overbodig~ wanneer men maar
zorgt voor het verstrekken van informatie die werkelijk objectieve nieuws~
waarde heeftt In dat geval zullen de betrokken media graag van de aangebo~
den informatie gebruik maken en is het overbodig cadeautjes aan te biedent
Dit laatste is altijd een teken van zwakheid van de aangeboden boodschap en
zal behoorlijke journalisten dus niet gunstig stemmen~ maar eerder argt
wanend met betrekking tot de nieuwswaarde van de zo feestelijk aangeklede
informatie~

J~J~Zt Publicity in het eigen medium
Free publicity voor het dagblad omvat niet alleen de free publicity over het
dagblad in andere media~ Ook het eigen dagblad kan aan een alleszins aanvaard~
bare vorm van free publicity in de eigen redactionele kolommen meewerken~
Dit geldt niet alleen in uitzonderlijke gevallen~ zoals bijvt wanneer een nieuw
gebouw wordt geopend~ maar evenzeer in het dagelijkse bedrijfsgebeuren~ Er
kunnen zich in de dagbladonderneming talloze gebeurlijkheden voordoen
waaraan het eigen dagblad aandacht kan besteden in de eigen redactionele
kolommen~ Vooral kan dit het geval zijn bij het sponsoren van gebeurte~
nissen die van regionaal of nationaal belang zijn en in het eigen blad de
nodige aandacht krijgen~ De sponsoring van de Super Europa Cup door het
dagblad De Telegraaf begin fWS is daarvan een goed voorbeeldt Deze
gebeurtenis leidde niet alleen in het eigen dagblad~ maar ook in andere dag~
bladen en voor de televisie tot een opmerkelijke hoeveelheid free publicity~
De marketingtafdeling van het dagblad heeft daarbij weer de taak de vier
eisen van iedere promotionele activiteit goed in de gaten te houdew
f~ De audience kan men zelf bepalen door te kiezen in welke editie men
een bepaalde free publicity wenst~
Zt Het effect kan nauwkeuriger bekeken worden enerzijds omdat de
audience vrij exact te bepalen is en bovendien omdat men met medewerking
van de redactie de eindvorm van de boodschap kan bekijken en daarbij de
redactie van advies kan dienen~
~St De inhoud van de boodschap kan nauwkeurig worden bepaald in sament
werking tussen redactie en marketingtafdelingt In verband met de eigen
verantwoordelijkheid van de redactie dient men echter ook bij de publicity
ten behoeve van de eigen onderneming zorgvuldig erop te letten dat de regel
van de objectieve nieuwswaarde in acht wordt genoment Enerzijds is dit
noodzakelijk om irritatie bij de lezers door een te veelvuldige publiciteit van
weinig belang te voorkomen~ anderzijds is de handhaving van deze regel
van groot belang om de redactie niet in een dwangpositie te brengen~ inte~
gendeel~ om door het handhaven van die regel juist een goede relatie tussen
marketing~afdeling en redactie te bewerkstelligent
~~ De marketingtafdeling dient eveneens met het oog op een zuivere relatie
met de redactie ook bij de free publicity in het eigen medium de eigen
waarde en het eigen oordeel van de redactie ten volle te respecteren~ Dit
betekent dat de marketing~afdeling ook hier duidelijk als eerste zender op~
treedt~ en de redactie als tweede zender volkomen autonoom laat in de
beslissing tot publicatie en de eventuele vorm waarin dit dient te gebeurent
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Juist de erkenning van de autonomie van de redactie zal een redelijke redac
tie stimuleren tot een zinvol overleg in deze met de eerste zender~ zijnde de
marketing~afdel ingt

gtat De sales promotion

De sales promotion hebben wij in het begin van dit hoofdstuk gedefinieerd
als een communicatievorm waarbij een beheersbare~ wederzijdse communi~
catie met de gehele markt of een belangrijk segment ervan wordt beoogdt
Sales promotion voorbeelden zijn het deelnemen aan beurzen en tentoon~
stellingen~ het geven van demonstraties~ het ontwerpen van prijsvragen zoals
puzzels~ rebussen~ kruiswoordraadsels etct Bij de sales promotion kan de
communicatie dus zowel mondeling als schriftelijk zijnt De inhoud van de
communicatie kan alle mogelijke vormen aannemen~ vanaf een directe
discussie over het product en zijn eigenschappen tot een uitnodiging een
prijsvraag op te lossen~ deze in te zenden en er dan een prijs mee te kunnen
verdienen ~waarbij zij opgemerkt dat die prijs geen sales promotion is~ dus
geen communicatie~ maar een Ipromotionl waarvan de hoogte door het
marketing~team zal worden vastgesteldlt Sales promotion beoogt minstens
wederzijds te zijnt Of de doelgroep actief op de in de sales promotion
vervatte uitnodiging tot contact ingaat is een zaak van de audiencet Dit is
dan ook niet essentieel~ wel essentieel is dat de zender het wederzijdse
contact nastreeft en dit in zijn communicatievorm tot uitdrukking brengtt
Een ~promotionl in de zin van een tijdelijke extra aantrekkelijkheid in de
vorm van een prijskorting~ een premium of een aparte verpakking e~dt~ hoe~
wel duidelijk bedoeld om de houding en het gedrag van de markt gunstig te
beïnvloeden~ zoals met praktisch alle marketingAnstrumenten het geval is~ is
in onze opvatting geen promotioneel instrument in de communicatieve zin
van het woord~ Een Ipromotionl is een niet~communicatief beïnvloedings~
middel~ dat deel uitmaakt ofwel van het product~ ofwel van de prijs ofwel
van de distributie~activiteiten ofwel van een combinatie van een of meer van
deze drie elementent Wil een Ipromotion~ echter effectief de beoogde
invloed op de markt gaan uitoefenen~ dan zal van een of meer instrumenten
uit de promotional~mix gebruik gemaakt moeten worden om de ~promotionl
zelf in de aandacht van het publiek te brengen~ Men kan daarbij gebruik
maken zowel van het instrument reclame~ alsook van personal selling~
publicity~ of sales promotion~ Wij hechten aan het onderscheid tussen een
Ipromotionl en de promotionele instrumenten om de Ipromotion~ te promo~
ten zoveel waarde~ om een theoretische en praktische reden~ Theoretisch
achten wij het onbevredigend de Ipromotionl als een promotioneel instrut
ment te beschouwen~ omdat in onze opvatting promotionele instrumenten
communicatietinstrumenten zijn die juist de functie hebben de
marketing~activiteiten die daarvoor in aanmerking komen~ onder de aan~
dacht te brengen van het publiek~ ongeacht of dit de normale long~term
activiteiten en condities zijn of andere shormerm activiteiten of conditiest
Vandaar dat de promotionele instrumenten dan ook onderscheiden dienen
te worden naar communicatieve criteria zoals beheersbaarheid~ wederzijdst
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heid en doelgroepen van de communicatie~ De praktische reden is~ dat de
Ipromotionsl binnen het marketing~budget ofwel vallen onder het product~
budget~ ofwel onder het prijs~budget ofwel onder het distributietbudget~
ofwel onder enkele van deze budgetten~ afhankelijk van de aard van de ont~
worpen promotion~ De ~promotionl als zodanig valt niet onder het budget
van de promotional~mix~ Indien het marketing~team dus besluit een
Ipromotionl te lanceren~ zal men de kosten van die promotion goed moeten
budgetteren~ Indien bijvoorbeeld een zeepfabriek besluit een sampling van
kleine zeepmonsters uit te voeren~ zal men onder de productkosten moeten
opnemen de kosten van het monster zelf en de verpakking ervan~ en onder
de distributiekosten zal men moeten berekenen de distributie van de
monsters~ Geheel onafhankelijk van die kosten zullen echter ook kosten
gemaakt moeten worden in de promotionele communicatieve sfeer om de
sampling ook inderdaad het beoogde effect te laten bereikent Welk promot
tioneel instrument daarvoor gekozen wordt~ is in dit kader niet belangrijk~
waar het om gaat is~ dat in de kosten van de promotionaltmix~ de kosten
van het toe te passen instrument afzonderlijk begroot zullen moeten wort
dent Een tweede belangrijke praktische overweging is~ dat de functionaris
die verantwoordelijk is voor de promotieeltcommunicatieve activiteit slechts
verantwoordelijk kan worden gesteld voor het bereik van de actie en voor de
effectieve overbrenging van de boodschap~ zowel inhoudelijk als naar aange~
pastheid aan het perceptievermogen van de audience~ Of de Ipromotionl
zelf~ mits goed communicatief overgebracht het beoogde effect realiseert in
houding en gedrag van de audience~ is afhankelijk van de aard van de
Ipromotionl zelf en de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het marketingt
team dat de betreffende Ipromotionl lanceert~
Sales promotion kan men op grond van het wederzijds karakter een
perfectere vorm van communicatie noemen dan de reclame~ het zal vaak ook
een duurdere vorm van communicatie zijn~ Dat wil niet zeggen~ dat in de
promotional~mix de totale sales promotion kosten hoger moeten zijn dan de
totale reclamekosten~ dat is uiteraard afhankelijk van de frequentie van
inschakeling en van de omvang van de te bereiken doelgroep~ Maar wanneer
een gelijke doelgroep even frequent bereikt moet worden door reclame als
door sales promotion~ zullen de sales promotion kosten per activiteit
meestal hoger liggen dan de reclamekosten~ althans wanneer dezelfde media
worden ingeschakeldt Dit vindt zijn oorzaak in het feit~ dat de zender veelal
extra kosten zal moeten maken om de wederzijdsheid van het contact
zonder extra kosten voor de ontvanger mogelijk te makent Wanneer door
middel van een dagbladadvertentie een sales promotioneel contact tot stand
gebracht moet worden tussen onderneming en audience~ zal de advertentie
een antwoordcoupon moeten bevatten~ althans dat zal dikwijls het geval
zijn~ Die coupon~methode kost niet alleen advertentiemillimeters~ maar bo~
vendien porti~ omdat de terugzending van de coupon veelal zal geschieden
door gebruikmaking van een antwoordnummer van de P~TtTt~ zodat de
prospect geen porto behoeft te betalen~ omdat de krant die portikosten voor
zijn rekening neemtt Zo kan op een tentoonstelling een reclamestand worden
ingericht waar de bezoekers alleen maar eenzijdig van bepaalde boodschap~
pen kennis kunnen nemen~ Meestal echter zal een dergelijke tentoonstelt
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lingsstand een sales promotion activiteit zijn~ In dat geval zal de stand met
meerdere mensen bemand moeten zijn die het publiek uitvoerige informatie
over de tentoongestelde producten kunnen verschaffen~ Het sales promotion
instrument zal dikwijls niet alleen gekozen worden om sneller tot een effectief
contact met de markt te komen~ Soms kan de gecompliceerdheid van een
product~ soms gecombineerd met de afwezigheid van bepaalde media de
toepassing van sales promotion activiteiten noodzakelijk maken om de
gewenste informatie zo goed mogelijk over te brengen~ De introductie van
de Polaroid~camera op de Franse markt is daarvan een goed voorbeeld~ Om
de voordelen van deze camera aan het publiek duidelijk te maken werd
in de Verenigde Staten bij de introductie zeer intensief gebruik gemaakt van
het medium televisie~ waarbij door middel van demonstratiefilms het ge~
bruik en de voordelen konden worden uitgelegd aan een groot publiekt
Omdat in Frankrijk de reclametelevisie niet beschikbaar was en het product
zonder demonstraties niet effectief onder de aandacht van het publiek get
bracht kon worden~ was het in dat geval noodzakelijk een uitgebreide sales
promotion op te zetten en door middel van demonstraties life in winkels en
warenhuizen het publiek over deze nieuwe vorm van fotografie te infor~
meren~ Het spreekt vanzelf~ dat ter bereiking van hetzelfde publiek met
hetzelfde effect deze demonstratiekosten niet alleen aanzienlijk meer tijd
kostten~ maar ook veel duurder waren dan een aantal televisiespotst Hier ging
het overigens toevallig over een consumentenartikel waarvoor het medium
televisie zonder een grote Iwastel doelmatig had kunnen worden inge~
schakeldt In andere gevallen zullen bepaalde producten ook door
middel van een audiovisuele presentatie gedemonstreerd kunnen worden~
waarbij echter het medium televisie niet in aanmerking komt~ omdat de
Iwastel veel te groot zou zijn en het medium dus veel te duur~ In vele geval~
len van industriële marketing zal dat het geval zijnt In die gevallen zal dus
ook op een sales promotion activiteit teruggevallen moeten worden om de
beoogde doelgroep doelmatig te bereiken~ De vraag of ter verzending van
een bepaalde informatie gebruik gemaakt moet worden van reclame of sales
promotion~ is dus afhankelijk van de aard van de boodschap~ de aard van de
beschikbare media~ de beschikbare tijd en de aard en omvang van de
audiencet Indien voor een vorm van sales promotion wordt gekozen zullen
de vier algemene promotionele eisen wederom zorgvuldig in de gaten gehow
den moeten wordent
at tot welke audience wil men zich richten~
bt welk effect wil men bereiken~
c~ hoe wordt de boodschap schriftelijk of mondeling of audio~visueel
geformuleerd~
d ~ welke media worden gekozent

Omdat sales promotion evenals reclame een vorm is van communicatie met
de gehele markt of belangrijke marktsegmenten komen in principe vele met
dia in aanmerking voor sales promotion activiteiten die ook geschikt zijn
voor reclamet Daarnaast kunnen echter vele andere media bij de sales
promotion ingeschakeld worden~ zoals beurzen~ tentoonstellingen etc~~ mits
deze geschikt zijn om een wederzijdse communicatie met de markt tot

ZIO



stand te brengent De keuze van de media zal vooral bepaald worden door de
aard van de boodschap naar inhoud en vorm en door de aard en samenstel~
ling van de te bereiken audiencet
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Deel III ~ De marketing~
instrumenten van
het dagbladbedrijf in de
advertentiesector
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In het derde deel van deze studie zullen wij uitvoerig aandacht besteden aan
de marketing~instrumenten die het dagbladbedrijf ter beschikking staan in
de advertentiesector~
Wij zullen ons daarbij wederom beperken tot een inventarisatie van die instru~
mentent Welke zijn die instrumenten~ hoe functioneren ze en hoe kunnen ze
worden toegepast~
In het vierde deel zullen wij de optimale allocatie van deze instrumenten in
een doelmatige marketingtmix bespreken~

JI Het productbeleid op de adverteerdersmarkt

~ Ot ~ t Productdefinitie

In hoofdstuk fi hebben wij uitvoerig stil gestaan bij de omstandigheden dat
het dagblad een informatiemedium is dat zowel redactionele als advertentiot
nele informatie verschaft aan zijn lezerst De koper van het dagblad betaalt
voor de redactionele informatie zelf een prijs aan de dagbladuitgever~ De
advertentionele informatie ontvangt de koper van het dagblad gratis~ omdat
het juist de bedoeling van de adverteerder is dat die advertentionele infor~
matie op zijn kosten de dagbladlezer gratis bereikt~ waardoor de adverteert
der door middel van zijn dagbladadvertentie een communicatie tussen hem
en de dagbladlezer hoopt te realiseren~ De kosten van deze advertentionele
informatie worden dan ook door de adverteerder aan de dagbladuitgever
betaald en de adverteerder zou zeker niet gedogen dat de dagbladuitgever de
advertentionele informatie door zijn lezers liet betalent Omgekeerd eerder~
in sommige gevallen ~zie hoofdstuk ~ ~ zal de adverteerder bereid zijn ter
realisering van een zo doelmatig mogelijke advertentionele communicatie
zelfs een deel van de redactionele informatie in het dagblad voor zijn reke~
ning te nemen~ omdat deze immers voor de communicatieve waarde van het
medium in de advertentionele sector van groot belang is~
In feite moet dan ook geconstateerd worden~ dat zulks bij de meeste dagt
bladen het geval is~ zij het dat de adverteerders en de dagbiaduitgevers zich
daar lang niet altijd van bewust zijn~~
Wanneer wij in dit hoofdstuk spreken over de dagbladadvertentie bedoelen
wij niet de advertentionele informatie als onderdeel van het dagblad als
product op de abonnementenmarkt~ doch spreken wij over de dagbladt
advertentie als product op de adverteerdersmarkt~
Wij definiëren de dagbladadvertentie dan als volgtz

~De dagbladadvertentie is een onderdeel van het massacommunicatiemedium
dagblad~ waarin één of meer zenders buiten de redactie van het dagblad
onder bepaalde voorwaarden door middel van door hen zelf geformuleerde
boodschappen in gedrukte vorm willen communiceren met de aan die
zenders in principe qua kwantiteit en kwaliteit in grote lijnen bekende le~
zerskring van het dagblad~ waarbinnen zij de door hen beoogde doelgroepen
aanwezig achten í
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Deze definitie bevat een aantal elementen die wij in het navolgende willen
analyserent

f ~ De dagbladadvertentie is een onderdeel van het massacommunicatiet
middel dagblad~

Verwijzend naar hetgeen wij in hoofdstuk fi over het wezen van een massa~
communicatiemiddel hebben geschrevenZ ~ mogen wij hier volstaan met de
constatering dat de dagbladadvertentie een onderdeel is van het massat
communicatiemiddel dagbladt Het wezenlijke van het dagblad is dat het
redactionele en advertentionele informatie tezamen aanbiedt en dat beide
soorten informatie de wezenlijke~ constituerende~ wel onderscheidbare maar
niet scheidbare elementen vormen van het medium dagbladt

Z De dagbladadvertentie is binnen het dagblad een communicatiemiddel
ten behoeve van een zender buiten de redactie van het dagblad~

Dit wezenskenmerk van de dagbladadvertentie is maatschappelijk en comt
mercieel van groot belangt Maatschappelijk~ omdat in beginsel iedere burger
die van zijn vrijheid van meningsuiting en van de persvrijheid gebruik wil
maken dit kan doen door middel van een dagbladadvertentiet Het maatt
schappelijk nut van de dagbladadvertentie is geenszins beperkt tot het
adverterend bedrijfslevent Ook de overheid~ organisaties en instellingen~
groepen particulieren en de individuele burger hebben toegang tot de druk~
pers door middel van ota~ de dagbladadvertentie en zulks niet alleen om
reclame~aanbiedingen over te brengen~ maar eveneens tot het publiceren van
iedere informatie waaraan een eventuele zender een publicatiebehoefte
mocht hebbent In toenemende mate maken groeperingen in de samenleving
van deze mogelijkheid gebruik~ Wij denken aan religieuze groeperingen~ die
met name de laatste jaren naar aanleiding van binnenkerkelijke conflicten
hun mening via dagbladadvertenties gepubliceerd hebben~ maar ook aan
advertenties ten behoeve van het milieu jSiretadvertentiesl~ aan publicaties
van werkgevers over sociale conflicten etc~
Commercieel is de dagbladadvertentie eveneens van groot belang~ omdat zij
een belangrijk middel is in de promotionele activiteiten van het bedrijfs~
levent Dit geldt uiteraard niet alleen voor de dagbladadvertentie~ maar voor
de reclame in het algemeent Het wordt steeds meer mode de reclame als
zodanig ais liets~ onethisch voor te stellen~ maar het is onbetwistbaar dat de
reclame in het commercieel beleid van iedere onderneming een onmisbaar
instrument is om het contact tussen die onderneming en haar markten te
onderhoudent
Even onbetwistbaar is het~ dat reclame vormen kan aannemen die ethisch
niet aanvaardbaar zijn~ maar dat geldt voor vele uitingen van de menselijke
geestt Het is hier overigens niet de plaats uit te wijden over de ethische en
onethische aspecten van de reclame~ wij willen hier slechts volstaan met te
wijzen op de grote betekenis van de reclame als onmisbaar element in de
promotional~mix van het bedrijfsleven~
Tenslotte zij erop gewezen~ dat door de dagbladadvertentie het dagblad ais
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informatiemedium functioneert tezamen met~ doch onafhankelijk van de
redactionele informatie die het dagblad bevatt De redactie draagt geen vert
antwoordelijkheid voor de advertentionele informatie in de krant~ zoals
omgekeerd de adverteerder geen invloed mag uitoefenen op de redactionele
inhoudt
Iets anders ligt de vraag of de signatuur van de krant een belemmering kan
zijn voor het opnemen van bepaalde advertenties~ Gezien de grote waarde
die wij hechten aan de maatschappelijke functie van de advertentionele
informatie~ vooral vanuit het gezichtspunt dat adverteren in een dagblad
voor vele burgers de enige manier is om gestalte te geven aan hun grondrecht
tot vrijheid van meningsuiting en gebruik te maken van de persvrijheid~
menen wij dat de dagbladen met het uitvoeren van hun advertentionele
censuur zeer voorzichtig behoren te zijn~ Desondanks kan het voorkomen~
dat een aangeboden advertentie qua inhoud enlof vormgeving zodanig int
druist tegen de signatuur van een dagblad~ dat de uitgever op redelijke
gronden die advertentie weigertt Het meest voorkomende voorbeeld is de
weigering door vele dagbladen van bepaalde contacttadvertenties e~dt Daart
naast zijn sommige dagbladuitgevers van mening dat zij hun eigen commer~
ciële belangen schaden door het opnemen van promotionele advertenties van
concurrentent
Onder concurrenten dient men in dit verband niet alleen de concurrerende
dagbladen~ doch eveneens andere media als bijv~ de tijdschriften te verstaant
De tijdschriften immers adverteren in de dagbladen om~ vertrouwend op de
kracht van de dagbladadvertentie~ door middel van die advertentie in het
verspreidingsgebied van het dagblad een lezerskring voor het eigen tijdschrift
op te bouwen~ Wanneer dit mede dankzij de invloed van de dagblad~
advertentie is gelukt~ zal het tijdschrift op grond van zijn aldus verworven
dekking in de verspreidingsregio van het dagblad niet schromen advertenties
te gaan werven ten koste van het dagblad~

S t De zender buiten de redactie kan slechts ónder bepaalde voorwaarden I
van het dagblad als massacommunicatiemiddel gebruik maken~

Die voorwaarden zijn ~ afgezien van eventuele specifieke voorwaarden van
een individuele uitgever ~ de volgende~
a~ de zender ~ adverteerder ~ zal voor de diensten van het dagblad in
principe een prijs moeten betalen
bt de adverteerder zal zich moeten aanpassen aan de technische mogelijkt
heden van het dagblad~ zowel met betrekking tot formaat~ kleur~ raster als
met betrekking tot afgiftetijden etc~
ct de adverteerder zal moeten gedogen~ dat zijn advertentie in het dagblad
als zodanig herkenbaar is~ dtw~z~ duidelijk onderscheiden is van de redactiot
nele informatie in het dagblad
dt de adverteerder zal zich~ evenals de uitgever~ moeten houden aan de
Regelen voor het advertentiewezens en aan de wettelijke voorschriften met
betrekking tot de openbare orde en de goede zeden~
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at De adverteerder formuleert zelf zijn boodschap

Wij verstaan hieronder vooral~ dat de adverteerder de verantwoordelijkheid
draagt voor de inhoud en vorm van zijn boodschap~ De verantwoordelijkheid
van de dagbladuitgever is in deze slechts zeer beperkt~ De dagbladuitgever is
civielrechtelijk verantwoordelijk voor de inhoud van de redactionele tekst en
voor de verspreiding ervant De hoofdredacteur is strafrechtelijk verantwoor~
delijk voor de inhoud van de redactionele tekstt In principe is de adverteer~
der zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk verantwoordelijk voor de inhoud
en vorm van zijn advertentie~ Dit impliceert uiteraard dat de adverteerder de
tekst en vorm van zijn advertentie dan ook zelf vaststelt ctq~ door een
adviseur onder de verantwoordelijkheid van de adverteerder laat vaststellen~
De verantwoordelijkheid van de uitgever~ gebaseerd op het feitelijk ver~
spreiden van de advertentie~ beperkt zich tot de toetsing aan de Regelen
voor het advertentiewezen en aan de wettelijke voorschriften met betrek~
king tot de openbare orde en goede zedent Deze beperkte verantwoordelijk~
heid van de uitgever biedt het publiek een zekere mate van garantie met
betrekking tot de bonafiditeit van de dagbladadvertenties~

St De dagbladadvertentie is een boodschap ~in gedrukte vorm~ in het
medium dagbfadt

Men zou kunnen zeggen dat dit de definitie is van de dagbladadvertentie in
de fysieke zin~ Primair is het dagblad volgens onze definitie een communit
catiemedium~ dat door middel van transport van informatie een comt
municatie tot stand brengt tussen zenders en audiencet In dat opzicht kan
men stellen dat de dagbladadvertentie een dienst ist Fysiek echter is de dagt
bladadvertentie een gedrukte mededeling in een dagblad~ afkomstig van een
zender buiten de redactiet
Hoewel het in principe bepaald niet onmogelijk is~ dat een dagbladuitgever~
die wezenlijk bezig is met informatietransport van de adverteerder naar de
lezers van zijn dagblad~ deze bezigheid ook in andere vorm verricht ~ in
hoofdstuk I S komen wij daarop terug ~ blijft het tot het wezen van de
dagbladadvertentie behoren dat het een Iinl het dagblad afgedrukte mede~
deling van een adverteerder is~ Instekers íinsertsl ~ op afzonderlijke vellen
papier gedrukte advertenties~ die los in de krant worden gestoken en met de
krant worden bezorgd ~ zijn in deze opvatting dus geen dagblad~
advertentiest De bekende Hi~Fitadvertenties daarentegen vallen uitdrukkelijk
wel onder de definitie van dagbladadvertentie~
Dat de dagbladadvertentie een boodschap overbrengt in Igedrukte vorml is
ook daarom van belang~ omdat deze gedrukte vorm enkele duidelijke voor~
delen en beperkingen met zich meebrengt~ die ook gelden voor de gedrukte
vorm van de redactionele mededeling~ Kortheidshalve mogen wij met betrek~
king hiertoe verwijzen naar hetgeen daarover gezegd werd in par~ fitf ~a
Wezenlijk voor het afdrukken van de reclameboodschap Iin het medium
dagbladl is~ dat de boodschap van de adverteerders aldus wordt afgedrukt in
een Ientouragel van redactionele tekst~ hetgeen zoals wij bij de bespreking
van de autoriteit van het dagblad reeds zagens van grote invloed is op de
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leesfrequentie~ leesintensiteit en geloofwaardigheid van de advertentiet
Tenslotte is de verspreiding van de advertentionele boodschap via het
dagblad van belang~ omdat daardoor de advertentie dagelijks kan verschijnen

en omdat de techniek van het dagbladbedrijf een zeer korte afgiftetijd voor
de verschijningsdag mogelijk maakt~ hetgeen een hoge mate van actualiteit
mogelijk maakt met betrekking tot de inhoud van de advertentionele bood~
schapt

fit De adverteerder laat zijn boodschap transporteren naar de lezerskring
van het dagbladt

De adverteerder doet dit dus niet zelf~ maar geeft daartoe opdracht aan de
dagbladuitgevert Zoals wij hierboven sub b reeds aanstipten is deze
transportfunctie een belangrijk dienstverlenend aspect in de activiteiten van
de dagbladuitgever~
In deze studie over de marketingtproblemen van het dagbladbedrijf
beperken wij ons hoofdzakelijk tot de activiteiten van de dagbladuitgever
met betrekking tot het uitgeven van het dagblad in zijn huidige
verschijningsvorm~
Voor de marketing is het van essentieel belang het wezenlijke element in het
product met betrekking tot de behoeften in de markt te onderkennent
Welnu~ in de advertentiesector ligt het wezenlijke aspect voor de
dagbladuitgever in het transport van de informatie van de adverteerder naar
diens markt~ voorzover die markt gelegen is in de lezerskring van het dagblad
en zelfs die laatste toevoeging is alweer te specifiek~ Men zou meer algemeen
zelfs kunnen zeggen~ dat de uitgever zich advertentioneel bezighoudt met
het transport van informatie van een adverteerder naar diens markten~
voorzover die markten verondersteld worden te liggen binnen de audience
van een door de uitgever beheerst medium~ waarbij dus van de vorm van
informatie en de aard van het medium afstand wordt genoment Deze
relativering is van belang in verband met de ontwikkeling van de moderne
media en de betrokkenheid daarbij van de dagbladuitgevers~ waarop wij in
hoofdstuk i ~ nader ingaan~
Nog algemener kan men zeggen dat een uitgever zich advertentioneel
bezighoudt met het transporteren van informatie van een adverteerder naar
diens markten~ In het laatste geval zou zelfs huistaamhuisverspreiding van
directtmail onder de definitie kunnen vallen~ I n onze opvatting gaat dit
laatste echter te ver~ omdat de commerciële exploitatie van minstens één
medium toch tot de wezenlijke taak van een uitgever behoort~ en het
wezenlijke aspect van zijn advertentionele taak ligt in het transport van
informatie van adverteerders naar de markten van adverteerders voorzover
die gelegen zijn binnen de audience van het door de uitgever geëxploiteerde
mediumt Rechtstreekse informatieverspreiding van de adverteerder naar
diens markten buiten een bepaald medium om~ is een taak voor de PtT~Tt of
andere verspreidingsbureaus~ maar valt onzes inziens niet specifiek onder de
taak van een dagbladuitgevert
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~ ~ De adverteerder laat zijn informatie transporteren naar een ín principe
qua kwantiteit en kwaliteit in grote lijnen bij de adverteerder bekende
lezerskring van het dagblad waarbinnen hij de door hem beoogde doelgroep
aanwezig ach tIt

De lezerskring dient Iin principel bekend te zijn~ Dat wil zeggen~ dat de
gegevens met betrekking tot die lezerskring voor de adverteerder toe~
gankelijk moeten zijn~ Of de adverteerder zich die toegang ook daadwerke~
lijk verschaft of dat hij zulks nalaat~ is zijn zaak~ Maar een enigszins alerte
adverteerder zal willen weten of hij via een bepaald medium ook inderdaad
de doelgroep bereikt die hij beoogt te bereiken~ en om dat te onderzoeken
zal hij inzicht in de samenstelling van de lezerskring van het dagblad willen
verwerven~
Veel belangrijker echter dan de alertheid van de adverteerder achten wij in
het kader van deze studie de vraag of het publiceren van lezerskringgegevens
een wezenlijk onderdeel is van het productbeleid van de uitgever in de
advertentiesector~ Om die vraag te beantwoorden dient men~ wanneer men
de vraag marketing~technisch benadert~ uit te gaan van de behoefte van de
adverteerder en van de functionaliteit van de dagbladadvertentie met
betrekking tot het voorzien in de behoefte van de adverteerder~
Welnu~ hierboven sub ó hebben wij uiteengezet dat het wezenlijk in de
advertentionele taak van een uitgever is gelegen ~ aansluitend dus op de
behoefte van de adverteerder ~ in het transport van informatie van de advert
teerder naar diens markt~ voorzover die is gelegen binnen de lezerskring van
het dagblad~ met de bedoeling de adverteerder daardoor in staat te stellen
met de door hem beoogde doelgroep in die lezerskring te communiceren~
IOnder markt verstaan wij hier de potentiële kopers~ of nog beter de door de
adverteerder beoogde doelgroep voor wie zijn advertentie bestemd istj Dat
wil dus zeggen~ dat een adverteerder zelden of nooit geïnteresseerd is in het
bereiken van alle lezers van het bepaalde medium dagblad~ maar dat hij
meestal slechts geïnteresseerd is in een duidelijke door hem beoogde doel~
groep~ die de adverteerder geheel of gedeeltelijk binnen de lezerskring van
het dagblad aanwezig veronderstelt~
Hoewel de fysieke taak van de dagbladuitgever zich beperkt tot het ver~
spreiden van de advertentie van de adverteerder onder de gehele audience
van zijn dagblad~ bestaat marketing~technisch gezien de dienst van de
dagbladuitgever toch hieruit dat hij voorziet in de behoefte van de advert
teerder~ en die behoefte bestaat uit het bereiken van de door hem beoogde
doelgroep ter fine van communicatiet
Wanneer de dagbladuitgever door middel van zijn advertentionele diensten
wil voorzien in de communicatiebehoeften van de adverteerder~ zal hij die
adverteerder dus primair een redelijke zekerheid dienen te verschaffen met
betrekking tot het bereiken van de door de adverteerder beoogde doelgroep~
De enige mogelijkheid daartoe is het publiceren van door middel van onder~
zoek verkregen media~researchgegevens en aldus inzicht te verschaffen in de
omvang~ samenstelling en hoedanigheden van de lezerskring van het dagblad~
op grond waarvan de adverteerder zelf met min of meer zekerheid kan
beslissen over de vraag of hij de door hem beoogde doelgroep in die lezers~
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kring aanwezig acht of niet en op welke wijze hij met die doelgroep~ gezien
haar samenstelling het best kan communiceren~ De resultaten van de media~
research vormen derhalve de belangrijkste indicatie voor de kwaliteit van de
aangeboden advertentionele dienst~ Met andere woordeni de vraag of een
door de uitgever aangeboden advertentionele dienst voorziet in de communi~
catiebehoefte van de adverteerder~ kan slechts worden beantwoord op basis
van mediatresearchgegevenst Daar het voorzien in de behoefte van de markt
het belangrijkste kenmerk is van het productbeleid in een marketing~gerichte
onderneming~ is het duidelijk dat het aanbod van advertentionele dienstt
verlening gebaseerd moet zijn op gegevens met betrekking tot de samenstel~
ling en de hoedanigheden van de lezerskring van het aanbiedende medium~
welke gegevens slechts op basis van mediatresearch verstrekt kunnen
wordent
Inzicht in de lezerskring van het dagblad vormt enerzijds belangrijke kwali~
teitsindicatie van de aangeboden advertentionele dienst op grond waarvan de
adverteerder een beslissing kan nemen met betrekking tot zijn media~keuzet
Anderzijds bieden de resultaten van de media~research en het aldus verkregen
inzicht in de lezerskring aan de dagbladuitgever een belangrijk instrument
voor het bepalen van de waarde van verschillende voor adverteerders rele~
vante marktsegmentent
Op grond van de samenstelling en hoedanigheden van de lezerskring kan
namelijk niet alleen de adverteerder beslissen of zijn product via dat
medium gepromoot moet worden~ maar op grond van diezelfde inzichten
kan de uitgever bepalen voor wat voor soort producten en diensten zijn
medium niet of weinig en voor welke andere producten en diensten zijn
medium wél bij uitstek als advertentiemedium geschikt ist Aldus kan hij op

grond van de advertentionele kwaliteit van zijn medium zijn markt
segmenteren naar verschillende branches~ die op grond van de samenstelling
en hoedanigheden van de lezerskring van het dagblad meer of minder bij de

inschakeling van zijn medium gediend zijn~ Het is zelfs niet ondenkbaar op

deze verschillende kwaliteiten een afzonderlijk prijsbeleid te ontwikkelen~
waarover meer in het volgende hoofdstukt
Wij hebben in het bovenstaande de Itransportfunctiel benadrukt~ omdat

mede vanuit die transportfunctie de noodzaak van media~research ten
behoeve van de adverteerder wordt aangeduidt Het dagblad vervult echter

voor de adverteerder meer dan louter een transportfunctiet Het doel van de
adverteerder is namelijk in communicatie te treden met zijn marktt In de

tijd gezien is daarvoor primair~ dat zijn boodschap zijn doelgroep bereikt~

Daarna komt de volgende fase~ namelijk het realiseren van het reclame~
contact via de dagbladadvertentie~ Daaraan levert de dagbladuitgever even~

eens een belangrijke bijdrage door het optimaliseren van de communicatieve
waarde van zijn medium dagblad~ waarin de advertentionele informatie is
opgenoment Wij komen daar nog uitgebreid op terug~ doch meenden er hier

reeds op te moeten wijzen om de indruk te voorkomen als zou de Itranst
portfunctiel het enig wezenlijke element in de aangeboden advertentionele

dienst betekenen~
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Bt De adverteerder dient in grote iijnen inzicht te hebben in de
kwantitatieve en kwalitatieve samenstelling van de lezerskring~

Hierboven hebben wij sub ~ uiteengezet dat inzicht in de lezerskring een
kwaliteitsindicatie vormt van de dagbladadvertentiet De vraag is nu~ hoever
moet dat inzicht gaant Wij menen dat inzicht verschaft moet worden in
grote lijnen in de kwantitatieve en kwalitatieve samenstelling van de lezers~
kringt Het kwantitatieve inzicht omvat de volgende elementew
t ~ bereiksgegevenst

~ totaal bereikt at naar personen
bt naar huishoudens

~ bereik per gemiddeld nummer
~ gecumuleerd bereik
~ actueel bereik
~ exclusief bereik

Z ~ samenstelling lezerskring naar~
~ socio~economische kenmerken
~ sociotpsychologische kenmerken

S~ productgegevenst
~ gebruik en verbruik producten en diensten
~ mate van gebruik en verbruik

Het kwalitatieve inzicht omvat de volgende elementeni
~ lt leesgewoontew

~ leesfrequentie
~ leesintensiteit
~ leesduur
~ leestijdstippen
~ leesmomenten
~ leesdagen
~ leesplaats

S t autoriteitsgegevens
fi~ gebruiksfuncties
~ ~ reclamebereik~

~ bepaling AtP~XAactor

Voor nadere gegevens omtrent kwantitatief en kwalitatief inzicht in de
lezerskring zij kortheidshalve verwezen naar paragraaf b ~ Z IDe marketing~
research in de advertentiesectorlb waar uitvoerig over deze research~
problemen werd gesproken~
Wij hebben zoveel aandacht besteed aan deze productiedefinitie om de
twee navolgende redenew
a~ Vaak worden de activiteiten van de dagbladuitgever op de advertentie~
markt omschreven als Ihet verkopen van advertentieruimte~t Deze omschrijt
ving verwijst uitsluitend naar de dagbladadvertentie als fysiek product~
namelijk als een stuk bedrukt dagbladpapier dat in een bepaalde oplage
wordt verspreidt In het volgende hoofdstuk zullen we zien~ dat de prijst
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vaststelling ook nog voor een groot deel op deze fysieke benadering is
gebaseerdt Hoewel dit fysieke element zeker niet zonder betekenis is~ staat
wel vast dat marketing~technisch gezien de adverteerder geen behoefte heeft
aan het laten bedrukken van een x~aantal kolommillimeters krantenpapier in
een bepaalde oplage~ De behoefte van de adverteerder is een commut
nicatiebehoefte met de voor hem relevante doelgroepent De uitgever
is dan ook niet primair een drukker en verspreider van krantenpapier~ hij is
primair een tussenpersoon die informatie transporteert van de adverteerder
naar diens doelgroep~ Dit inzicht is noodzakelijk om op de juiste wijze te
opereren op de advertentiemarkt en daar diensten aan te bieden die voorzien
in de werkelijke behoefte van de adverteerder~
b ~ Nog te zeer wordt media~onderzoek gezien als een kostbare service min
of meer los van het aangeboden product~ Wij achten het noodzakelijk aan te
tonen~ dat de resultaten van de media~research in feite een kwaliteitst
indicatie vormen van de dagbladadvertentie zelf~ De kwaliteit van de
dagbladadvertentie wordt niet alleen bepaald door de intrinsieke kwaliteits~
aspecten als de druk~ en papierkwaliteit of de goede bezorging van het
dagblad~ maar door de mate waarin de dagbladadvertentie een effectief
reclamecontact tot stand kan brengen tussen de adverteerder en de door
hem beoogde doelgroep~ In hoeverre een bepaald dagblad als medium waar~
schijnlijk in staat is een dergelijk contact tot stand te brengen~ kan door de
uitgever alleen aangetoond worden aan de hand van een goede media~
research~ Het is wellicht van belang op te merken dat mediatresearcht
gegevens op zich geen intrinsiek~ doch een extrinsiek kwaliteitsaspect van
het medium indiceren en dat zij praktisch het enige middel vormen om de
extrinsieke kwaliteit van het medium uit te drukken~ De extrinsieke
kwaliteit van het medium op zich bestaat wat de lezerskring betreft uit de
kwantitatieve en kwalitatieve kenmerken van de lezerskring zoals hierboven
omschreven sub H ~ Voor een groot deel ~vooral met betrekking tot de
kwantitatieve kenmerkenj kan de dagbladuitgever die kenmerken niet of
nauwelijks beïnvloeden~ Voor een ander deel lvooral met betrekking tot de
kwalitatieve aspectenj kan de uitgever bijvoorbeeld door een goed redactiot
neel en circulation~beleid die kenmerken wel gunstig beïnvloedent Aldus zijn
de kwaliteitsindicaties verkregen uit media~research niet alleen van belang als
kwaliteitsindicatie voor de adverteerder bij diens mediatkeuze~ maar zijn ze
van belang voor het gehele marketingtbeleid van de uitgever zelft

~ O~ Z ~ Productkenmerken

tIOZ tlt Productclassificatie
Een analyse van de dagbladadvertentie naar haar productclassificatie toont
aan ~ dat de dagbladadvertentie als communicatiemiddel van de adverteerder
primair het karakter heeft van een dienst~ Het tastbare element~ het
bedrukte papier~ is slechts bepalend voor de vorm waarin de advertentionele
dienst wordt verricht~ namelijk door het opnemen in gedrukte vorm van de
boodschap van de adverteerder in de advertentiekolommen van het dagbladt
Waar het hoofdzakelijk om gaat ~ het tot stand brengen van een communi~
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catie tussen adverteerder en zijn doelgroep ~ is niet tastbaar~ en op grond
daarvan classificeren wij de dagbladadvertentie hoofdzakelijk als een vorm
van dienstverlening~ Als wij de dagbladadvertentie willen classificeren vanuit
de koopgewoonte van de adverteerder~ ~ menen wij op grond van de grote
inspanning die de adverteerder bereid is te verrichten voor een goede media~
planning~ de dagbladadvertentie te moeten classificeren als een Ispeciality~
goodl t
Op pagina I fiS van deze studie behandelden wij de vijf classificatiecriteria
van Aspinwall te wetew
l t de replacement rate
Zt de gross margin
~It de adjustment
at de time of consumption
b~ de searching time
Ten opzichte van de dagbladadvertentie kan men in het algemeen vaststellen
dat zij niet vaak herhaald wordt en dus een relatief hoge vervangings~
frequentie heeft~ De bruto marge van de uitgever is ten gevolge van het
geringe inzicht in de kosteng moeilijk bepaalbaar~ maar is zeker hoger dan
de bruto marge op het product dagblad op de abonnementenmarkt~ Als
belangrijkste toegevoegde dienst noemen wij het verstrekken van mediat
gegevens door middel van media~research~ Deze toegevoegde dienst achten
wij van zeer groot belang~ zoals omschreven in de voorafgaande paragraaft
De consumptietijd is zeer kort~ daartegenover is de zoektijd voor dit
Ispeciality goodl ~de media~selectiej hoogt Duidelijk is wel dat de dagblad~
advertentie volgens de criteria van Aspinwall slechts met betrekking tot de
hoge vervangingsfrequentie een Irood productl is~ Gezien de hoge toege~
voegde diensten en zoektijd zouden we geneigd zijn de dagbladadvertentie te
classificeren als een ~geel productl~ gelet echter op de matige bruto marge~ de
korte consumptietijd en de hoge vervangingsfrequentie zou men de dagblad~
advertentie weer eerder als een ~oranje productl kunnen beschouwent
De toetsing van de dagbladadvertentie aan deze verschillende classificatie~
criteria leverde het inzicht op dat de dagbladadvertentie~

een gespecialiseerde dienst is~
~ met een hoge vervangingsfrequentie~
~ met een matige bruto marge~
~ met aanzienlijke toegevoegde diensten~
~ met een korte consumptietijd en
~ een lange zoektijdt

IIOIZ Drukkwaliteit ~ formaat ~ plaats en kleur
Hoewel de dagbladadvertentie door ons wezenlijk als een dienst werd
geclassificeerd~ merkten wij reeds op dat de fysieke elementen van de dag~
bladadvertentie eveneens van groot belang zijnt Dit temeer omdat vier
fysieke aspecten een aanzienlijke invloed uitoefenen op het wezenlijke
communicatieve elementt
Uit meerdere onderzoekeng is gebleken~ dat met name het formaat~ de
plaats~ de lay~out~ de kleur en de drukkwaliteit grote invloed uitoefenen op
de kwaliteit van de advertentie als communicatiemiddelt De verschillende
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onderzoeken tonen aan~ dat de attentiewaarde van de advertentie dtw~zt het
vermogen om de aandacht te trekken van de lezer~ mede van deze vier
factoren afhankelijk is~ In het algemeen kan men zeggen dat de attentie~
waarde stijgv
tt bij toeneming van het formaat
Z ~ bij het verkrijgen van een opvallende plaats en een goede lay~out in de
krant
~~ bij het toepassen van een of meer kleuren naast het normale zwart
a ~ bij een goede drukkwaliteit
Het formaat kan variëren van een gehele pagina tot slechts enkele millimeters
in een advertentiekolom~ Ten aanzien van de plaats worden vier verschillent
de soorten advertenties onderscheiden~ te weten de achterpagina~ de
normale advertentiepagina binnen de krant~ de zogenaamde Iingezonden
mededelingl jItMIJ d~it een advertentie die op een redactionele pagina tussen
de redactionele tekst wordt geplaatst jvandaar soms de benaming Itussen~
tekstadvertentié j en de I~Mt op de voorpaginat Bij deze laatste wordt vooral
de laatste tijd weer onderscheid gemaakt tussen de ItM~ op de voorpagina en
het zgn~ Ioor van de krantl~ waarmee bedoeld wordt de kleine ItM~ die in
sommige bladen kan worden opgenomen in de kop van de krant zelft
Een belangrijk onderdeel van het Iplaatskenmerkl wordt nog gevormd door
de lay~out van de advertentiepaginals~ Kortheidshalve mogen wij hier verwij~
zen naar hetgeen daarover werd gezegd in paragraaf GA van deze studie~io
De meeste advertenties worden geplaatst in zgn~ zwart~wit~ dat wil zeggen
dat de tekst en illustratie worden gedrukt ofwel met zwarte inkt op het
witte papier~ ofwel dat zij in dia~positief in het wit verschijnen vanuit een
zwarte achtergrond~ Naast de zwart~wit advertentie kent men de toepassing
van een of meer steunkleuren~ Wanneer naast het zwart de drie primaire
kleuren rood

~
geel en blauw worden gebruikt~ spreekt men van Ifull colorl~

omdat door een combinatie van deze primaire kleuren in principe ook de
secundaire kleuren kunnen worden toegepast jbijvt geel en blauw geeft
groen~ rood en zwart geeft bruin etcJt Een bijzondere vorm van de fuW
coloradvertentie is de zgnt Hi~Fi kleurenadvertentiet Bij normale fulltcolor~
meerkleurendruk wordt de advertentie door de drukker van het dagblad zelf
gedrukt IR~O~Pt~colorlt De Hi~Fi advertentie daarentegen wordt meestal in
koperdiepdruk of offset afgedrukt op een rol krantenpapier~ waarna deze
eenzijdig bedrukte rol door de adverteerder aan de krant wordt geleverd~
De dagbladdrukker laat die voorbedrukte rol meelopen in zijn productie en
bedrukt zelf de nog blanco gebleven achterzijde met redactionele of advert
tentionele tekstt Het voordeel van de Hi~Fi advertentie is~ dat de kwaliteit
van de kleurendruk zeer fraai kan zijn~ Het nadeel voor de adverteerder is
dat de voorgedrukte afbeelding ten gevolge van de verschillende diameters
van de drukcylinders van de rotatiepersen en het ontbreken van ~insetters ii
nooit samenvalt met de bladspiegel van de krant~ zodat de eigenlijke afbeelt
ding nooit groter kan zijn dan I IS van de gehele bladspiegel~ met als nadelig
gevolg~ dat boven en onder de eigenlijke afbeelding altijd nog een stuk van
dezelfde afbeelding zichtbaar wordtt Het nadeel voor de dagbladuitgever is
dat hij druktechnisch voor de toelevering van de HitFi kleurenadvertentie
afhankelijk is van een concurrerend bedrijf~ hetgeen bovendien de image van
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het dagblad niet ten goede komtt Doordat echter de RtOtPt~colordruk steeds
meer geperfectioneerd wordt~ verwachten wij dat de toepassing van het
WFi procédé in de toekomst zal afnemen ten gunste van het RtOtP~~
colorgebruik~ In het kader van de producttverbeteringsmogelijkheden
in I Ot S t I van dit hoofdstuk komen wij op de kleurendruk nog uitvoerig terug~
Omdat de drukkwaliteit~ het formaat~ de plaats en de kleur meer zijn dan
alleen uitwendige vormgeving ~ omdat zij namelijk een belangrijke invloed
uitoefenen ter vergroting van de attentiewaarde waardoor de reclame~
contactkans groter wordt ~ beschouwen wij drukkwaliteit~ formaat~ plaats
en kleur als kwaliteitskenmerken van de dagbladadvertentiet
De dagbladadvertentie heeft wat we willen noemen extrinsieke kenmerken~
dat zijn de aspecten die betrekking hebben op de mediumkwaliteit en die~
zoals wij in fi ~I beschreven~ kwantitatief en kwalitatief van aard kunnen zijn~
Daarnaast omschreven wij hierboven de kenmerken formaat~ plaats en kleur~
die wij samen met de technische aspecten als drukkwaliteit en papier~
kwaliteit als de intrinsieke kenmerken zouden willen beschouwen~ Het
spreekt vanzelf~ dat de dagbladadvertentie als onderdeel van het communit
catiemiddel dagblad ook beoordeeld dient te worden naar zijn vormgeving
en inhoud en dat deze beide elementen voor een goede realisering van de
communicatieve functie eveneens uiterst belangrijk zijnt Dit zijn echter
elementen die los staan van de advertentionele activiteit van de uitgevert De
uitgever Itransporteertl de boodschap van de adverteerdert De inhoud en
vorm van de boodschap is primair de zaak en verantwoordelijkheid van de
adverteerder zelf~ Vandaar dat wij die elementen niet direct kunnen zien als
kwaliteitsaspecten van de advertentionele dienst die de uitgever op de
advertentiemarkt heeft aan te bieden~ met dien verstande~ dat de aanbieding
van de uitgever dre intrinsieke elementen dient te bevatten waardoor hij in
staat is de door de adverteerder aangeboden advertentietcopy naar inhoud
en vorm te reproduceren op krantenpapier conform de wensen en
bedoelingen van de adverteerder~ Vandaar dat de inhoud en de vorm zelf van
een specifieke advertentie en het effect van die beide elementen op de lezer
van het dagblad ook geen onderwerp kunnen zijn van door de uitgever te
verrichten media~ c~q~ audiencetresearcht Natuurlijk kunnen die elementen en
hun effect op de lezer wel onderwerp van onderzoek uitmaken~ maar dat
onderzoek zal dan door de adverteerder zelf eventueel in samenwerking met
het dagblad moeten worden verricht~ zoals ook door Noordhof werd op~
gemerkttij Anderzijds moet worden vastgesteld dat het onderzoek naar de
inschakelingsvariabelen en naar het effect van inhoud en vorm van de
advertentie van belang geacht kan worden voor het zgn~ creatief gebruik
van het medium~ waaronder verstaan moet worden een optimaal uitbuiten
van de technische mogelijkheden die het medium biedt om daardoor de
communicatieve waarde van de advertentie zo groot mogelijk te maken~
Voor dat algemene doel kan research naar de invloed van plaats~ formaat en
kleur en naar inhoud en vorm van de advertentie op de communicatieve
werking van grote betekenis zijn~ Het is dan ook van belang dat dergelijke
onderzoeken door de dagbladen zelf geëntameerd worden~ omdat de
resultaten van dat onderzoek van belang zijn in de concurrentie met andere
gedrukte media die vaak over meer geavanceerde druktechnieken beschikkent
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IIOtZ ~S~ De productpositie
De productpositieschaal~ zoals wij die beschreven in par~ fi~ZtVa~ heeft zin
wanneer we verschillende concurrerende producten aan de hand van een
beperkt aantal beoordelingscriteria van de consument met elkaar willen
vergelijken of wanneer we aan de hand van de bekende consumentencriteria
een ideale positie willen leren kennen die richtinggevend kan werken voor
het te voeren productbeleid~ Het probleem is dan achter die beoordelings~
criteria te komen~ hetgeen in de abonnementensector van het dagbladbedrijf
zou kunnen geschieden door gebruiksfunctietonderzoek~ Hetzelfde gebruikst
functietonderzoek kan ook in de advertentionele sector zinvolle criteria
opleveren ttb~v~ de selectie van de media met betrekking tot de advertentio~
nele informatie~ Wij spraken reeds het vermoeden uit~ dat een dergelijk
advertentionele gebruiksfunctietonderzoek onze hypothese zou bevestigen
dat de audience van de vele massa~media een voorkeur zal uitspreken voor
het dagblad boven ttvt en andere media met betrekking tot de advertentio~
nele informatie over primaire levensbehoeften~ huishoudelijke artikelen~
familieberichten~ personeelsadvertenties en mededelingen van de
overheidt is Dit inzicht in de gebruiksfunctie zou een aanzienlijke vert
betering zijn in het inzicht in de extrinsieke kwalitatieve elementen van de
dagbladadvertentiet Voor de media~selectie spelen echter de andere kwantit
tatieve en kwalitatieve~ alsmede de intrinsieke kenmerken eveneens een
belangrijke~ zelfs doorslaggevende rolt Daarbij komt~ dat voor de oplossing
van ieder media~selectieprobleem een andere combinatie van kenmerken
noodzakelijk zal zijn ~ omdat immers ieder media~selectieprobleem gebaseerd
is op het bereiken van een bepaalde doelgroep als prospects voor een bepaald
product~ die maximaal bereikt moeten worden binnen het budgett Gezien
de veelheid van aldus te hanteren criteria in zoveel per te adverteren product
verschillende omstandigheden~ is de door Kotler ontworpen en voor de
abonnementensector toegepaste productpositieschaal voor de advertentiet
sector niet bruikbaart In feite wordt de productpositieschaal van het dagblad
en de andere reclamemedia per product weergegeven in een media~plan zoals
dat mogelijk kan resulteren uit een goed media~selectiemodel al of niet per
computer voor een bepaalde campagne~ mits de inputgegevens op de juiste
wijze zijn gewogen en met alle relevante factoren rekening is gehoudent Om
de relatieve positie van het dagblad als reclamemedium vast te stellen~ zou
het zinvol zijn per productgroep een aantal van dergelijke mediatplannen en
vooral de achter die media~plannen schuilgaande media~selectiefilosofieën te
analyserent

M tZ ~g~ Levenscyclus van de dagbladadvertentie
In tabel Zfi vermelden wij van l JU tot l g~IS de ontwikkeling van het bruto
nationaal product tegen marktprijzen in absolute cijfers en in indexcijfers~
waarbij Mfi~ ~ IOOIb~ de ontwikkeling van de bruto advertentietomzetteni~
de indices van de bruto advertentie~omzetten waarbij IJU ~ ~OO~ de
bruto advertentie~omzetten uitgedrukt in percentages van het bruto natio~
naai product~ de indices van deze percentages~ waarbij Igfi~l ~ ~OO~ de
omzetten van de STER Igfi~ ~ M~Slg~ de indices van de STEWomzetten~
waarbij IJSI ~ l OO~ de omzetten van de STER uitgedrukt in percentages
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Tabel ZO Advertentietomze tten STER en dagbladen in absolute cijfers~ in qo van het bruto nationaal pro
duct en in indices

l Z a a b fi ~ H J lo
jaar bruto bruto index adver~ index bruto index STER~ index index

nat ~ adver~ advert tentiet adver~ omzet STERt omzet STER B ~ N ~P ~

pro~ tentiet tentiet omzet tentie~ STER~ omzet in S~ olo fBl lJfil~
ductt omzet omzet in S~ oIo lal lgV~ B ~ N ~ P ~ ls W t loO

dagblat lgfi l~ van lW~ loO loo
deC lOO B ~N ~ Pt loO

tgfiZ OH ~ ZfiO Z OG Ba ~a MII ll S~ Z SUP
lJfia fiZ ~ BfiO n l fig ~ l o~ aZ llo ~ S s S~I
lgfia fiZtlfiO Ml m~a o~ aO lob ~S ~a ~ g
lssfi ss ~SIo MB gO ~ o o~ aZ llo ~ b s S~ s
lsfifi ~S ~ aoo azz loo ~ s o ~aS ll I~ z go~ g
lgW H a~ OOO JZO loO ~ o Ms IOO ~ o fifi ~Z lOO ~o O ~o l toO ~O IoOP

IJfiH sl ~ fiHO sfiS llq ~ l o ~qo loS ~S al ~a laa ~E o ~os lzs ~ s llo~ b

lsss lo S~ szo alfi lzs ~ ~ o ~ao lob ~S s s~o IsS~ S o ~os lZa ~ s lzb ~ l

lJ lo llbtsao aAfi l JgA o ~ig loZ ~ s lll ~ z lrJ~ ~s o ~ lo laz ~ s l ag~b
ls I l l aO~ zlo aaz l SB~ l o ~Sa ss ~ b lZ J~ s zzo ~ S o ~ lo laz ~ s lbfi ~J
tJn lq I tOOO aab l SM o ~lo ~I s ~ o lz I~ o nep o p s lzs ~ s l l~ ~s

lJIS lfiI~ boo bto ISJ ~a o ~so Mo l SH ~ o ZObfi o ~ oB lla ~S ZOI ~s

I in millioen guldens

van het B ~ N ~ Pt en de indices van deze percentages waarbij weer l Jfi~l ~ l OO~
Wanneer wij de indices van de kolommen B ~ S ~ ~ en g van tabel Zfi in een
grafiek zetten ontstaat figuur fa fzie pag ~ ZHJjt
Deze grafiek geeft aanleiding tot een aantal opmerkingent
a~ De advertentie~omzetten van de dagbladen stonden reeds in de periode
~JfiZ~~Jfi~ onder druk ~ De index van de advertentietomzetten uitgedrukt
in ~ó van B ~ N ~ P ~ daalde in die periode reeds met f f ~ fiW~ Wij vermoeden
dat hiervoor drie oorzaken aanwijsbaar zijnt
l~ de iets snellere groei van BtNtP ~ tengevolge van de inflatie
Zt de invloed van de relatief langzame prijsaanpassing van de dagbladen op
de bruto advertentie~omzetten
B ~ de activiteiten van de tijdschriftent

b ~ De bruto advertentietomzet is in Igfi~ onder invloed van de STER sterk
achteruit gegaan~ Hoewel na M~ in absolute cijfers een aanzienlijke groei
te constateren valt~ vertoont de advertentie~omzet uitgedrukt in ~I~ van het
B~N~P~ een ontwikkeling die sterk in neergaande lijn gaat~ Na een gering
herstel in I Jfig en I Jfig volgt daarna een daling die in op een index
van Ig een dieptepunt vertoont~ In I g ~IJ bleef echter het niveau van het
voorafgaande jaar voor het eerst sedert I Jfig gehandhaafd~ Naast de
sub atlgenoemde oorzaken spelen hier waarschijnlijk nog de volgende
factorent
~l~ verhevigde invloed T~O~N~~onderzoeken
S~ grote invloed van de STEWreclame
fi~ het achterwege blijven van maatregelen van dagbladzijde
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tl~ het ~ door het reclametonderzoek naar de ontwikkeling van andere me~
dia verkregen ~ inzicht dat de dagbladadvertentie nu eenmaal niet voor ie~
der promotioneel doel het meest geëigende instrument is ~

ct In termen van de levenscyclus van de dagbladadvertentie vertoont de
curve van de advertentie~omzet uitgedrukt in percentages van het bruto
nationaal product duidelijk het sombere beeld van een product dat aan het
eind staat van zijn rijpheidsfase in de levenscyclus~ met zelfs een duidelijke
tendens naar de vervalfase~Ig Aangenomen zelfs dat de inflatiecorrecties op
de advertentieprijzen onvoldoende zijn geweest om de mede ten gevolge van
de inflatie ontstane snelle groei van het B~NtP~ bij te houden~ kan met de ont~
wikkeling van I JfiZ tot Ign geen andere conclusie met betrekking tot de
levenscyclus van de dagbladadvertentie getrokken worden~ dan dat de verval~
fase aanstaande is~ zoniet al ingetreden is~

dt De sedert f U Z opgetreden daling van de STER~omzet uitgedrukt in ~ó
van het BtN~P~ heeft zich in I J~IS voortgezett

Men realisere zich daarbij~ dat de verschillende fasen van de levenscyclus niet
alleen bepaald worden door de vraag of er voor een bepaald product nog een
relatief groeiende~ constante of afnemende vraag is~ Ware dat zo~ dan zou
men kunnen veronderstellen dat de omzet van f S I O ~ OOO ~ OOO ~ ~ nog altijd
wijst op de aanwezigheid van een respectabele markt~ hetgeen niet betwist
wordt~
De fasen van de levenscyclus worden echter vooral bepaald door het inzicht
of de vraag naar een product nog van dien aard is~ dat bij een relatief ver~
zadigde of afnemende markt toch nog een rendabele exploitatie mogelijk is~
In de meeste gevallen vormt de relatieve teruggang van het marktaandeel een
teken~ dat een daling van het rendement aanstaande is~ Gezien de jaarversla~
gen van de N ~ DtP ~ van de laatste jaren weten de dagbladuitgevers daarover
mee te praten~ Het herstel in de advertentietomzetten in IUZ camoufleert
de aanzienlijke relatieve achteruitgang in dat jaar~ Dit wordt duidelijk
wanneer men de indices van dagbladen en STER in verhouding tot het
B~NtPt vergelijkt met de indices van het B~N~P~ zelf~ Nog sprekender is het te
berekenen~ hoe hoog de omzet van de dagbladadvertenties had moeten zijn
wanneer deze zich hadden kunnen handhaven op de positie van l JfiZ toe de
advertentie~omzet in de dagbladen nog O ~ aBrh van het BtN~P~ uitmaakte~ In
fJ IB hadden de dagbladen dan een omzet van O~ a~~Ye van
f lfi~tSOO ~ OGOtOOO ~ ~ ofwel van f ~ZO ~ ZSOtOOO ~~ moeten realiserent De
omzet in IgTB bedroeg rond f Sf OtOGOtOOO~~ Het verschil van
f Z I OtODOtOGO ~ ~ is ogenschijnlijk geheel verklaarbaar door de STER~omzet
van Jt IJH ~ OOO ~ ODO ~ ~ vermeerderd met een deel van de stijging van de tijdt
schriften en de stijging van de advertentie~omzet van de R~T~Vttbladen~ Wij
zeggen ogenschijnlijk~ omdat deze netto verschuivingen tussen deze media
niets zeggen over de feitelijk plaats gehad hebbende bruto verschuivingen~zO
Het zou interessant zijn door een nadere studie van deze verschuivingen een
beter inzicht in de bruto verschuivingen te verkrijgen~ omdat de bruto ver
schuivingen voor het te voeren marketing~beleid meer indicatief zijn dan de
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eenvoudig constateerbare~ doch weinig zeggende netto verschuivingent
De NtDtPt schrijft in haar jaarverslag van Ign z l dan ook terechti ~Het is
duidelijk dat de advertentietomzetten van de dagbladen nog aanzienlijk
zullen moeten toenemen om aan de stijgende kosten het hoofd te biedent
Daartoe zal nog meer dan voorheen aandacht moeten worden geschonken
aan de promotie van het dagblad als advertentie~mediumlt Het wil ons echter
voorkomen dat die promotie alleen niet voldoende ist Wanneer wij kort~
heidshalve mogen verwijzen naar het citaat van Kotler met betrekking tot
het marketing~beleid voor een product in de rijpheidsfase van zijn levens~
cyclus Zz dan dringen zich de volgende conclusies op~
a~ het karakter van de promotie als zodanig moet herzien worden~
b~ overwogen moet worden op welke wijze Ispeciale aanbiedingenl gereat
liseerd kunnen worden~
c~ gezocht moet worden naar nieuwe toepassingen voor nieuwe markten~
d ~ mogelijkheden voor productverbeteringen moeten onderzocht worden~
et er moet meer aandacht gegeven worden aan marktsegmentatie~
ft het prijsbeleid moet nauwkeurig bestudeerd wordent

Met andere woorden~ het gehele marketing~beleid zowel met betrekking tot
productbeleid~ prijsbeleid~ distributiebeleid en het promotiebeleid zal op
deze situatie moeten worden afgestemdt Een aanpassing van het promotie~
beleid alleen zal niet voldoende zijn om de dagbladadvertentie uit dit dieptet
punt te halen en nieuwe perspectieven te openen~ In de volgende paragrafen
en hoofdstukken zullen wij op verschillende mogelijkheden de aandacht
vestigent

tlO~at Productverbetering en productdifferentiatie

In het voorgaande hebben wij gewezen op de intrinsieke kenmerken van de
advertentie jdrukkwaliteit~ formaat~ plaats en kleurj en de extrinsieke ken~
merken die betrekking hebben op het mediumtkarakter jkwantitatieve en
kwalitatieve aspectenJi~
In deze paragraaf zullen wij nagaan hoe deze intrinsieke en extrinsieke
kenmerken een rol kunnen spelen in een actief productbeleidt

IIOt S tllt De intrinsieke kenmerken
De drukkwaliteit
Wanneer wij spreken over de drukkwaliteit~ bedoelen wij het geheel aan
technische verrichtingen dat bijdraagt tot het uiteindelijke grafische drukt
resultaat~ zetten~ cliché maken~ prágen~ stypen en drukkent
Onafhankelijk van de vraag of fotografisch of met lood wordt gezet~ per
computer of met de hand~ of de clichés elektronisch of chemietgrafisch
worden geproduceerd~ of met no~pack matrijzen of met traditionele matrijt
zen wordt geprágd~ of horizontaal of verticaal wordt gegoten~ of loden
rondstypes worden gebruikt of kunststofbeelddragers worden toegepast~ of
offset~rotatie of hoogdruktrotatie wordt gebruikt~ er blijven voor de advert
teerder uiteindelijk slechts twee aspecten van belang~ te weten~ een puntgave
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reproductie van zijn materiaal en een zo kort mogelijke productietijd~ zodat
hij zijn materiaal zo laat mogelijk voor het verschijnen van de krant kan aft

geven en aldus een maximale actualiteit wordt gewaarborgd~
Het gaat het bestek van deze studie te buiten om uitvoerig in te gaai op de
vele verschillende technische procédéls die worden en kunnen worden toet
gepast om de druktechnische kwaliteit van de dagbladadvertentie te vert
beterent In het kader van deze studie is het echter wel van belang te wijzen
op de noodzaak te streven naar een perfecte kwaliteit van het drukwerkt
Immers de dagbladen moeten in toenemende mate concurreren met tijd~
schriften en R~T~Vttbladen die gedrukt worden in procédéls die een perfecte
afdruk mogelijk maken~ Die procédéls hebben technisch het nadeel dat zij

een lange voorbereidingstijd vragen~ hetgeen de adverteerder dwingt zijn

materiaal dikwijls al weken voor de verschijningsdatum aan te leveren~ Maar
afgezien van dat nadeel is het druktechnische resultaat vaak aanzienlijk beter

dan de reproductie in de dagbladen~ Een verdere perfectionering van de
drukkwaliteit zal dan ook in veel gevallen een belangrijk argument voor de
dagbladen kunnen vormen in concurrentie met de overige mediat
Het technische verkoopargument bij uitstek voor de dagbladen blijft de
voorsprong van de snelheidt Hieraan mogen geen concessies gedaan worden~
Binnen Za uur moet het dagblad in staat zijn het materiaal van de adverteer~
ders te reproduceren~ zodat de adverteerder door middel van zijn dagblad~
advertentie een maximale actualiteit in zijn berichtgeving naar zijn prospects
kan realiseren~ De technische apparatuur van de uitgever dient erop ingericht

te zijn deze service te handhavent Het spreekt vanzelf dat in de technische
kwaliteit van het drukwerk ook de papier~ en inktkwaliteit een belangrijke
rol spelent Vooral de gladheid en witheid van het papier spelen een grote rol~
die in belangrijkheid nog toeneemt nu het dagblad moet concurreren met
andere gedrukte media die op betere papiersoorten dan het krantenpapier
gedrukt worden~ Het is duidelijk~ dat het gebruik van bijvoorbeeld beter
gesatineerd wit krantenpapier aanzienlijk duurder is dan het normale
krantenpapier~ maar ~ afgezien van het feit dat ook het normale krantent
papier al verschillende graden van witheid kent ~ is het de vraag of sommige
adverteerders in diverse gevallen niet bereid zouden zijn voor het betere
papier een bepaalde meerprijs te betalent Wij realiseren ons wel dat dit aan~
zienlijke prijsproblemen en technische problemen kan opleveren~ maar waar
het in deze om gaat is wat de wensen kunnen zijn van de adverteerder en of
die ingewilligd kunnen wordent

Het formaat
Het maximale formaat van de dagbladadvertentie is normaal het formaat van

de zetspiegel van de pagina~ Bij moderne rotatiepersen kan echter ~ niet
onderbroken door een wit~spatie in het midden ~ een advertentie over de

volle breedte van de twee binnenpaginals gedrukt wordent Aangezien het

paginaformaat afhankelijk is van de maten van de rotatiepers~ kan een dag~
blad zijn formaat slechts wijzigen bij aankoop van een nieuwe rotatieperst
Daarnaast beschikken vele rotatiepersen over de mogelijkheid binnen dezelfde
drukgang voor de krant een bijlage in tabloïd~formaat tedrukken~ Wanneer
adverteerders deze mogelijkheid geboden zou worden~ opent dit voor hen
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wellicht geheel nieuwe mogelijkheden~ Met name komt het ons voor dat
gemeentelijke~ provinciale en rijksoverheden aldus over een belangwekkend
middel zouden gaan beschikken om in advertentievorm een betere voorlich~
ting aan het publiek via de dagbladpers te realiseren~
Iedere advertentiepagina is traditioneel verticaal ingedeeld in een aantal ~
meestal ~ O ~ advertentiekolommen~ Iedere verticale kolom is ingedeeld in
een aantal horizontale millimeters~ de zgnt kolommillimeterst De kolom~
millimeter geldt traditioneel als de eenheid product waarvoor dan ook de
advertentieprijs wordt vastgesteldt Een dagbladpagina omvat rond bOOO
kolommillimeters~ met afwijkingen van enkele honderden millimeters per
pagina meer of minder~ afhankelijk van het paginaformaat~ Doordat de
adverteerder zijn advertentieruimte inkoopt per kolommillimeter~ kan hij
praktisch ieder ~ zij het rechthoekig ~ formaat advertentie plaatsen~ geheel
aangepast aan zijn eigen behoeften~ Uitzonderingen worden gemaakt bij de
formaten van de zgnt Iingezonden mededelingenl~ die meestal aan een be~
perkt maximum formaat gebonden zijn om het redactioneel karakter van de
betreffende pagina te handhaven~
Over de prijsstelling van de advertenties bij verschillende formaten zal
gesproken worden in hoofdstuk l l van deze studie~ Gezien het feit dat de
advertenties verkocht worden tegen het kleinst mogelijke formaat~ de
advertentiekolommillimeter~ biedt het formaat op zich niet veel mogelijkt
heden tot productverbetering~ omdat in feite met betrekking tot formaat~
keuze een maximale keuzemogelijkheid geboden wordt~ Een en ander
behoudens de hierboven gemaakte opmerkingen met betrekking tot het
tabloïd~formaat en de doorlopende dubbele paginals~
Overigens is het formaat~ zoals wij reeds opmerkten~ een belangrijk element
van de dagbladadvertentie~ omdat het formaat een van de bepalende ele~
menten is met betrekking tot de attentiewaarde van de advertentie~zs Op
grond daarvan zou het aanbeveling verdienen meer aandacht aan deze rela~
tie tussen formaat en attentiewaarde te besteden~ Met name door meer ont
derzoek ter zake kan het inzicht in deze problematiek worden verdiept~ Om~
dat het hier gaat over een intrinsiek kenmerk van de dagbladadvertentie
komt het ons~ zoals wij in paragraaf l OtZ reeds opmerktenr wenselijk voor
dat dit onderzoek door de dagbladuitgevers zelf geëntameerd wordt~Za
Hoewel wij in het bovenstaande opmerkten~ dat met het systeem van de
advertentie~kolommillimeter als eenheid product maximaal tegemoet gekw
men wordt aan de wens van de adverteerder zelf het advertentieformaat te
kunnen vaststellen~ moet volledigheidshalve op twee nadelen gewezen
wordew
l t de millimeter als eenheid product brengt een uitvoerige Imeet~procedurel
met zich mee om de advertentie te kunnen factureren
Z de uitgever zit dikwijls met laytout problemen~ die voortvloeien uit het
kolommillimetersysteem~ waardoor het vaak moeilijk is een pagina vol te
krijgen~

Interessant zijn daarom experimenten in Denemarken waar het millimeter~
systeem is vervangen door vaste advertentieblokken waaruit de pagina is
opgebouwd en die de millimetermethode vervangen~ De bovengenoemde
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bezwaren worden daarmee ondervangen~ terwijl ~ mits de minimum blokt
ken niet te groot zijn ~ de vrijheid van de adverteerder in tact blijftt Deze
experimenten verdienen met aandacht gevolgd te worden~

De plaats van de advertentie
Een belangrijk intrinsiek kenmerk ontleent de dagbladadvertentie aan haar
plaats in de krant~ In de praktijk zijn er afgezien van de plaats op de pagina
zelf~ vijf verschillende keuzemogelijkhedeni
a~ de achterpagina
b ~ de advertentiepagina binnen in de krant
ct de ingezonden mededeling
d ~ de ingezonden mededeling op de voorpagina
e~ de ingezonden mededeling op de voorpagina in de kop van de krant~ het
zgn~ Ioor van de krantl~

Met betrekking tot deze plaatsingsmogelijkheden wordt door de dagbladen
een nogal afwijkend beleid gevoerd~ met name voor wat de ingezonden
mededeling betreftt De oorzaak hiervan ligt veelal in een spanning tussen
redactionele opvattingen en advertentietexploitatie~ Er zijn journalisten die
in principe tegen het plaatsen van advertenties op redactionele paginals zijn~
Enerzijds omdat zij de advertentionele informatie in zekere mate ~inferieur~
achten t~otv~ de redactionele informatie~ Na hetgeen wij over het belang van
de advertentionele informatie reeds hebben opgemerkt~ zal het duidelijk zijn
dat wij deze opvatting in principe afwijzent Een tweede argument is~ dat
men beducht is voor een verwarring van de zijde van de lezer met betrekking
tot de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de advertentie~ Plaatsing op
een redactiepagina kan inderdaad de indruk wekken dat de lezer niet met
advertentionele~ doch met redactionele informatie te maken heeftt Wij zijn
van mening~ dat de advertentionele informatie slechts dan op een redactie~
pagina mag voorkomen~ wanneer zij duidelijk als advertentionele informatie
herkenbaar ist Gezien de terzake bestaande stringente voorschriften waaraan
de dagbladen ook feitelijk streng de hand houden~ menen wij dat het gevaar
van die vermenging niet aanwezig is~ zodat wij ook dit argument menen te
mogen afwijzen~
Twee andere journalistieke argumenten spelen echter duidelijk wel een rol
en vragen onzes inziens om een beperking van het aantal ingezonden mede~
delingen~ Het eerste argument heeft betrekking op het aantal redactionele
paginals~ Veelal wordt het dagelijks ter beschikking van de redactie te stellen
aantal pagina~s vastgesteld enerzijds aan de hand van de redactionele
behoefte aan papier om het te verwachten nieuws redelijk te kunnen ver~
werken~ en anderzijds aan de hand van het aantal advertentiepaginals~ De
advertentiepaginals spelen namelijk op de eerste plaats praktisch een rol~
omdat de krant uit een even aantal paginals moet bestaant Het aantal
advertentiepaginals wordt als een datum geaccepteerd en de redactie zal dus
altijd zoveel paginals toegewezen krijgen dat het totaal aantal paginals een
even getal oplevert~ Voorts eist een evenwichtige exploitatie een bepaalde
verhouding tussen advertentie~ en tekstpaginá sZS ~ zodat bij de bepaling
van het dagelijks aantal redactiepaginals ook die verhouding een rol speelt~
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Welnu~ wanneer aldus het aantal redactiepaginals is vastgesteld~ dus zondermet de ingezonden mededelingen rekening te houden~ dan kan de redactievaak in ernstige moeilijkheden komen doordat de I~M~Is zoveel ruimte inbeslag nemen~ dat de redactie haar nieuws niet meer kan verwerkent Hetkomt vaak voor~ dat verdeeld over twaalf redactiepaginals meer dan een helepagina ItM~~s worden weggewerkt~ zodat de redactie in feite slechts overnauwelijks elf paginals de beschikking heeftt Wil men dus terzake een juistbeleid voeren~ dan zal men bij de bepaling van de omvang van de krant en deindeling van de redactiepagina~s rekening moeten houden met het aanbodaan ItM~Is en eventueel daarvoor een extra redactiepagina moeten voterenom aldus aan de gerechtvaardige bezwaren van de redactie tegemoet tekomen~
Een ander belangrijk facet is de kwestie van de lay~out van de paginat Inhoofdstuk fi zijn wij uitvoerig ingegaan op de functie van de lay~out voor deredactionele berichtgevingt Het is duidelijk dat een overmatig aanbod vanItM~Is op een redactiepagina ofwel het aanbod van ItM~~s in zeer grote formatten het toepassen van een functionele lay~out voor het redactionele nieuws
belemmert~ soms zelfs onmogelijk maakt~ Vandaar dat wij er voorstander
van zijn voor ItM~Is bepaalde maximumtformaten voor te schrijven en boventdien het totaal aantal ItM~Is per pagina aan een bepaald maximum van bijv~ l àZ kolommen per pagina te bindent Dit geldt uiteraard vooral voor de voortpaginat Dergelijke beperkingen zijn overigens niet alleen in het belang van deredactie~ doch eveneens in het belang van de adverteerder zelft Deze immersgaat er van uit~ dat de attentiewaarde van zijn advertentie wordt verhoogddoor plaatsing op een redactiepagina waarvoor hij dan ook bereid is eentoeslag op de advertentieprijs te betalen~ Welnu~ dan is het ook in het belangvan die adverteerders dat de betreffende redactiepagina inderdaad een
redactiepagina blijft en niet door een overmaat aan advertenties het karakterkrijgt van een met redactieberichten Igestopte~ advertentiepaginat
Een soortgelijk probleem doet zich voor met de familieberichten die bij veel
dagbladen vanwege het urgente karakter van met name de overlijdensadver~tenties dikwijls nog vele uren na de sluitingstijd van de gewone advertentieskunnen worden afgegeven~ Normaliter wordt een gedeelte van een advertenttiepagina daarvoor gereserveerd~ waarmee bij de redactionele planning ookrekening wordt gehouden~ In de praktijk wil het echter wel voorkomen~ dathet aanbod zo hoog is dat de gereserveerde ruimte te klein blijkt ~ In dat ge~val ontstaat een zgn~ Ioverloopl van familieberichten naar een redactiepagit
na~ zulks ten koste van de redactionele ruimte~ Juist omdat familieberichten
slechts in uiterste noodzaak geweigerd kunnen worden~ is het van belang
met betrekking tot de tevoren wel bekende omvang van de I tMtls een rede~lijk beleid te voeren~ omdat anders de redacties van twee zijden beknot kun~
nen worden door zowel I~MtIs alsook door de familieberichten~
Behalve voor een plaatsing tussen de redactionele tekst hebben vele advertteerders ook een voorkeur voor de achterpaginat Met name geldt dit voor de
adverteerders die frequent adverteren met hele paginalst Sommige groteadverteerders delen hun advertenties al een jaar tevoren in en bij het afsluitten van hun contracten reserveren zij al een aantal achterpaginals voor deduur van de contractperiode~ Zij gaan er daarbij waarschijnlijk van uit~ dat
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de advertentie op de achterpagina meer attentiewaarde heeft en mede ten~

gevolge van de display~functie van de achterpagina wellicht zelfs een groter

bereik~ omdat de vóórt en achterpagina van de krant meer gezien worden

dan de binnenpaginals~
Soms komen de dagbladuitgevers door die voorkeur van meestal grote

cliënten in moeilijkheden~ omdat zij nu eenmaal slechts één achterpagina per

dag te vergeven hebben~ Een oplossing kan gevonden worden door de krant

te produceren in meerdere katerns~ Met name wanneer de indeling in katerns

ook redactioneel functioneel kan gebeuren is dit een goede oplossing~ omdat

de beide achterpaginals dan vrijwel gelijkwaardig zijnt
Een probleem wordt tenslotte ook nog gevormd door de voorkeursplaatsen die

adverteerders verder nog kunnen uitspreken~ Zo is het een veel voorkomend

feit dat adverteerders van sportartikelen en rookartikelen hun advertentie bij

voorkeur geplaatst willen zien op een advertentiepagina die ligt naast een

sportpagina~ Advertenties voor het bijeenroepen van algemene vergaderingen

worden bij voorkeur gevraagd naast de financiële pagina~ Wanneer de krant

een vrouwenpagina heeft wordt vaak gevraagd bepaalde advertenties naast

die vrouwenpagina te plaatsent De oorzaak van die voorkeuren ligt in de

omstandigheid dat bepaalde redactionele rubrieken voor bepaalde lezers~

groepen een verschillende aandachtswaarde hebben~ en dat die lezersgroepen

die een bepaalde voorkeur hebben voor bepaalde redactionele rubrieken~ een

samenstelling kunnen hebben die min of meer specifiek van toepassing is op

de doelgroep van de adverteerder~ Indien dus de advertentie van de adver~

teerder naast die speciale rubriek wordt geplaatst~ stijgt de kans op een cont

tact van de doelgroep met de advertentie~
De uitgevers willen in de praktijk met die voorkeur dan ook zoveel mogelijk

rekening houden~ zij het~ dat het technisch niet altijd mogelijk zal zijn~ Varn

daar dat vele uitgevers een onderscheid maken tussen een Iuitgesproken
voorkeurl en een Iplaatsteislt In het laatste geval wanneer dus de adverteer~

der een bepaalde plaats persé opeist~ zullen de uitgevers een extra toeslag

berekenent In het eerste geval zal met de wensen zoveel mogelijk rekening

gehouden worden~ zonder garantie dat het technisch lukt maar ook zonder

berekening van toeslagent
Een belangrijk facet van de plaats in de krant is niet alleen de pagina waarop

de advertentie wordt afgedrukt~ maar ook de plaats ten opzichte van andere~

vooral concurrerende advertentiest In toenemende mate worden bepaalde

soorten advertenties gerubriceerd en onder een bepaald hoofd op speciale

paginals bij elkaar gebracht~ Vanouds is dat het geval met de familiebericht

ten en de kleine zgnt gerubriceerde advertentiest De laatste jaren wordt dit

systeem echter ook toegepast voor personeelsadvertenties~ onroerend~goed~

advertenties~ vermakelijkheden etc~ Adverteerders uit andere branches daar~

entegen~ bijv~ rookartikelen~ drank etct hechten er veel waarde aan niet met

concurrenten uit dezelfde branche op eenzelfde advertentiepagina geplaatst

te wordent Het wil ons voorkomen dat alle hiermee samenhangende problet

men alleen goed kunnen worden opgelost~ wanneer op de advertentietafdel ing

van de dagbladen naar analogie van de lay~out redacties~ een speciale laytout

man op vóór~gedummiede paginals de advertentionele laytout verzorgt~ zoals

wij reeds eerder bespraken in paragraaf fita ~ zb

zgfi



De kleur
Uit diverse onderzoekingen is gebleken dat de toepassing van een of meer
steunkleuren leidt tot een verhoogde attentiewaarde van de advertentiest Z~
Desondanks wordt de overgrote meerderheid van advertenties in de dagt
bladen nog gedrukt in zwart~wit~ Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te
wijzen~
l~ Technische problemen~
Doordat praktisch alle rotatiepersen in Nederland met kleurindrukwerken
zijn uitgerust~ vormt het drukken van tekst en advertenties in zwart met één
steunkleur geen probleem~ De druktechnische problemen ontstaan pas
wanneer meer dan één kleur buiten zwart gebruikt moet worden en spitsen
zich toe bij het drukken van vierkleurenautotypieën ~reproducties van kleut
renfotols of kleurendialsjt
De aandrang op de dagbladen om meerkfeuren~advertenties te drukken~
werd uitgeoefend door de adverteerders die in andere~ in offset of koper~
diepdruk gedrukte media jdamesbladen~ RtT~V~~bladen~ geïllustreerde
weekbladen e~dtj~ wel van het meerkleuren~procédé gebruik konden maken
en die vooral ook onder invloed van de ontwikkeling van kleurentelevisie~
reclame~ wensten dat ook de dagbladen in vier kleuren zouden gaan afdruk~
kent
De eis is van adverteerderszijde commercieel volledig begrijpelijk~ maar stelt
de dagbladen voor enorme problemen~ en niet alleen de dagbladen maar ook
de machinefabrieken~ papierfabrikanten en inktproducentent De eerder
genoemde periodieken die wel vierkleurendruk kunnen realiseren maken
gebruik van het koperdiepdrukt en het offset~procédé~ Het koperdiepdruk~
procédé komt voor dagbladproductie zonder meer niet in aanmerking~ Niet
alleen omdat het een kostbaar procédé is~ maar vooral omdat het dermate
tijdrovend is dat een actueel nieuwsmedium als het dagblad Inog~ niet via dat
procédé gedrukt kan worden~ Anders liggen de zaken met het offset~rotatie~
procédé dat in principe wel mogelijkheden biedt voor dagbladproductiet Er
is echter een aantal oorzaken aan te wijzen waarom in Europa het offset~
rotatieprocédé voor dagbladen tot nu toe slechts zeer sporadisch wordt toet
gepast~ Die oorzaken zijn de volgende~
a~ In de oorlogsjaren werden de rotatiepersen van zeer veel Europese dagt
bladen ontmanteld of vernietigd~ soms door direct oorlogsgeweld meestal
door acties van de bezetter~
De machinefabrieken werden ingeschakeld in de oorlogsproductie en
leverden gedurende de oorlogsjaren nauwelijks nieuwe machines aft
Het gevolg hiervan was dat na de oorlog een enorme vraag naar hoog~
drukrotatiepersen ontstond~ Deels omdat dagbladbedrijven helemaal niet
meer over een pers konden beschikken~ deels omdat het nog aanwezige
machinepark technisch en economisch verouderd wast
De machinefabrieken moesten terugschakelen naar hun normale pro~
ductie~ hetgeen hen voor enorme technisch~organisatorische maar vooral
ook financiële problemen stelde~ waardoor zij in de eerste jaren zeker geen
geld beschikbaar hadden voor research op het gebied van offset~rotatiet
b ~ Hetzelfde probleem deed zich voor bij de dagbladbedrijven zelf~ die de
handen vol hadden om hun drukcapaciteit te herstellen op basis van het
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hoogdruktrotatie~procédé en die zeker in de eerste tien jaar na de oorlog
nauwelijks met het kleurenprobleem geconfronteerd werden~
c~ Toen in het midden van de vijftiger jaren~ begin zestiger jaren het klew
renprobleem zich aandiende~ hadden de meeste dagbladen zich nauwelijks
hersteld van de oorlogsschade en waren de meeste dagbladen pas zeer recent
met nieuwe machines uitgerust die een technische levensduur hebben van
twintig jaar of langer~ Het is niet onbegrijpelijk dat er bij de dagbladen
weinig belangstelling bestond om op zo korte termijn hun hele machinepark
weer eens om te bouwen op het offset~procédé alleen om daardoor een bete~
re kleurenreproductie mogelijk te maken~
dt Daarbij deed zich in het midden der zestiger jaren het merkwaardige
verschijnsel voor~ dat vele Amerikaanse dagbladen~ die in de oorlogsjaren
voor verwoesting en plundering gespaard waren gebleven en hun bedrijven in~
tact hadden kunnen houden en die in de periode tgaO~ I gfiO in grote getale
waren omgeschakeld naar offset~ weer terugkwamen op het hoogdrukrotat
tie~procédé~ Dit had vooral economische oorzaken~ te wetent
l~ Voor dubbele productie moesten telkens twee offsetplaten als beelddrat
gers vervaardigd wordent Dit was een kostbaar en tijdrovend procédé~
Zt Bij grote oplagen moesten tussentijds als gevolg van slijtage~ de offset~
platen vernieuwd worden~ hetgeen bijzonder kostbaar was~
St De offsetplaten waren na gebruik volkomen waardeloos en moesten
worden weggegooid~
qt Vormvoorbereiding en drukprocédé vergden veel tijd~hetgeen aanzienlijk
vroegere afsluittijden voor de redactie opleverde ten koste van de actualiteit
van het productt
S t De inschiet van papier bij het op kleur brengen van de krant was aanzient
lijk groter dan bij hoogdrukt
fi ~ De aanschaf van offsetpersen vergde een hogere investeringt
T Doordat de offsetplaat voordat de inkt wordt opgebracht met water
wordt bevochtigd iteneinde de inkt alleen over te brengen op de niett
bevochtigde delenj en dit water zich afzet op de rubberrol~ wordt het
papier via de rubberrol bevochtigdt Dit leidt vooral bij het op toeren komen
tot veel papierbreuk~ hetgeen voorkomen kan en moet worden door het
gebruik van speciaal offsetpapier~ dat duurder is dan het hoogdrukrotatie~
papier~

Deze ontwikkeling maakte de Europese dagbladen zeer huiverig om~ gezien
de toch al met raketsnelheid stijgende exploitatiekosten~ zich te storten in
wat zij steeds meer als een offset~avontuur gingen beschouwent Het is in dit
opzicht tekenend~ dat ondanks het feit dat het fotografisch zetten logischer
aansluit op het offsettprocédé lomdat de tussenfase van cliché maken kan
worden overgeslagenj~ toch vele bedrijven die recentelijk kostbare investe~
ringen in fotografische zettapparaturen hebben gedaan~ praktisch gelijktijdig
opdrachten verstrekten voor de bouw van nieuwe hoogdrukrotatiepersent
Zulks omdat hun calculaties uitwezen dat de tussenfase van het clicheren~
teneinde van het fotografisch zetsel in hoogdruk te kunnen drukken~ qua
kosten verre te prefereren was boven het drukken in offset~rotatiet
Gezien het feit dat in het begin van de zeventiger jaren tientallen dagbladt
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bedrijven hun tweede rotatiepers na de oorlog besteld hebben of zullen
bestellen~ is het in verband met de levensduur van deze machines niet te
verwachten dat in de komende tien à twintig jaar veel bedrijven op het
offsettprocédé zullen overschakelent Dit wil echter geenszins zeggen~ dat deze
keuze voor de hoogdrukrotatie zou impliceren dat de dagbladen niets zow
den doen aan de ontwikkeling van de vierkleurendruk~ Integendeel~ sedert
het begin van de zestiger jaren hebben de dagbladuitgevers in samenwerking
met machinefabrikanten~ inktproducenten en papierfabrikanten een indruk~
wekkende inspanning geleverd om aan de wensen van het adverterend
bedrijfsleven met betrekking tot de meerkleurendruk tegemoet te koment
Deze inspanning doorliep de volgende fasent

fe fase~
De traditionele likrol~inktwerken van de rotatiepersen werden vervangen
door filminktwerken~ waardoor een fijnere en een meer continue inktover~
brenging van distributierol naar letterrol werd geregeld~ met als resultaat een
gaver en gelijkmatiger afdrukt Hoewel deze verbetering de normale zwart~
wit drukkwaliteit aanzienlijk verbeterde~ zou later blijken dat deze verbete~
ring ook van grote invloed zou zijn op de resultaten van de vierkleurendruk~

Ze fase~
Een van de grootste problemen bij de vierkleurendruk werd gevormd door
het zgnt Iregisterl~probleem~ Het registerprobleem ontstaat doordat het voor
de reproductie van een kleurenfoto of kleurendia noodzakelijk is de kleuren
in het origineel te ~separerenlt Zoals men weet beschouwt men het kleurern
spectrum druktechnisch als bestaande uit drie primaire kleuren~ te weten
geel~ magenta en cyaan~ terwijl het zwart dient om de contouren te accen~
tueren en het geheel de nodige perspectievistische diepte te gevent De comt
binatie van de drie primaire kleuren met elkaar doen de secundaire en tert
tiaire kleuren ontstaan~ Dat wil zeggen dat een meerkleurenfoto in principe
bestaat uit slechts drie primaire kleuren jgroen is geel plus cyaan~ etc~jt De
separatietechniek is nu de techniek die het langs fotografisch of elektroni~
sche weg mogelijk maakt uit een kleurenfoto of kleurendia de oorspronket
lijke primaire kleuren te Iseparerenlt Hierdoor haalt men a~htwt het origineel
uit elkaar in drie Iseparaties t Wanneer nu deze separaties op tienden van
millimeters nauwkeurig weer op elkaar worden afgedrukt met de drie kleu~
ren en met een eventueel zwart Imasker ter versterking van het beeld~ ret
produceert men weer het oorspronkelijk gegevent Het registerprobleem ~
het nauwkeurig weer op elkaar sluiten van de afzonderlijk afgedrukte klew
rendrukken ~ bestaat hieruit dat die gewenste nauwkeurigheid uiterst
moeilijk te realiseren ist Het registerprobleem ontstaat doordat de vier geset
pareerde kleurenclichéls afzonderlijk in vier verschillende matrijzen
geprágd worden~ Die vier kartonnen matrijzen bevatten door hun pro~
ductieproces~ vervoer en opslag een bepaalde vochtigheidsgraadt Na
het prágen ~ waarvoor een bepaalde minimum vochtigheidsgraad
vereist is ~ moeten de geprágde matrijzen gedroogd worden~ omdat alleen
van gedroogde matrijzen een gave rondstype gegoten kan wordent Tijdens
het droogproces krimpen de matrijzent Doordat nu de matrijzen een onget

l o Het productbeleid op de adverteerdersmarkt Zgg



lijke vochtigheidsgraad hebben~ verschilt per matrijs ook het krimpingsper~

centage~ Het gevolg is dat na droging de rode~ blauwe~ gele en zwarte
geprágde matrijzen krimpingsafwijkingen in het formaat vertonen die uiter~

aard worden overgebracht op de van de matrijs gegoten rondstype~ die als

uiteindelijke beelddrager functioneert op de drukcylinder van de rotatieperst
Door deze formaatafwijkingen van meerdere millimeters onstaat het Iregis~
terltprobleem met als gevolg~ dat de figuren in de gereproduceerde meer~
kleurendruk rode~ blauwe~ gele of zwarte contouren te zien geven~ waardoor
de afgedrukte advertentie geen recht doet aan het oorspronkelijke ontwerpt
Dit probleem werd opgelost doordat de matrijzenfabrikanten hun matrijzen

gingen bevochtigen op een vast vochtigheidspercentage~ gelijk voor iedere
matrijs lt ZZ waarna de matrijzen vacuiim werden verpakt~ welke
vacuumverpakking pas aan de práge~pers werd verbrokent Daardoor waren

alle matrijzen precies gelijk bevochtigd en hadden vervoer en opslag op het

vochtigheidspercentage geen invloed meert Door de aldus behandelde matrijt

zen op dezelfde temperatuur gedurende dezelfde tijd te prágen en te drogen~

werd de krimping van de matrijzen ten eerste tot het uiterste gereduceerd en

bovendien verliep de krimping gelijkmatig voor alle matrijzen~ zodat de

rondstypes voor de vier kleuren praktisch geen formaatafwijkingen meer vert

toonden en het registerprobleem voor een groot deel was opgelost en werd

gereduceerd tot een strikt druktechnisch probleem~

Se fase~
Behalve door de krimping van de matrijzen wordt ook nog een registerpro~
bleem veroorzaakt~ zij het minder principieel~ door de indeling van de
rotatieperst Een rotatiepers bestaat gewoonlijk uit units van ieder twee druk~
cylinders~ Op iedere drukcylinder kan bij enkele productie voor een kleurern
druk slechts een beelddrager ~rondstype~ bevestigd worden~ Dit betekent dat
bij meerkleurendruk op de normale machine altijd twee units gebruikt
moeten wordent Voordat de papierbaan vanaf de eerste drukcylinder waar
ze de eerste kleur krijgt~ via de tweede en de derde eindelijk de vierde
cylinder bereikt~ heeft de papierbaan een afstand van i f Z meter afgelegdt
Het spreekt vanzelf dat die lange papierbaan wanneer die niet exact de juiste
spanning heeft ook aanleiding tot het registerprobleem kan geven~ vooral
wanneer langdurig en met veel onderbrekingen gedrukt moet worden~ Dit
probleem is opgelost door het construeren van het zgnt Wdrukwerk~ waarin
vier platencylinders en twee drukcylinders in een unit zijn ondergebracht~
waardoor de papierbaan tussen de eerste en tweede drukcylinder een afstand
van slechts t Z meter aflegt~ waardoor de moeilijkheden t~a~v~ het registert
probleem helemaal tot het verleden behorent

Qe fase~
Bij het zwart~wit procédé wordt het papier slechts eenmalig met een zwarte
kleur bedruktt Bij het vierkleurenprocédé wordt hetzelfde papieroppervlak
met vier kleuren inkt bedrukt~ Het papier was op die hoeveelheid niet afge~

stemd en zoog de overtollige inkt in zich op~ waardoor aan de achterzijde de

inkt ging doorslaan~ met als gevolg dat niet alleen de weerdruk van de kleut

renpagina smoezelig werd maar bovendien de weerdruk van de voorlig~
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gende pagina door overzetten werd besmet~ De papierfabrikanten hebben
dit probleem opgelost door het papier meer body te geven en iets sterker te
satineren~ zodat een gladder~ meer gesloten oppervlak ontstaat waardoor
het doorslaan tot een minimum wordt beperkt~

Se fase~
In alle voorgaande fasen bleef de loden rondstype de beelddragert Deze
rondstype bleek voor de kleurendruk drie nadelen te vertonent
a~ Door de ongelijkheden in het drukkend oppervlak van de loden beeldt
drager~ moeten de letterrollen~ die de beelddrager van inkt voorzien zo inge~
steld zijn~ dat alle drukkende delen van de beelddrager goed worden inge~
ïnkt~ Dit heeft bij dit soort beelddragers tot gevolg~ dat de ruimten tussen
de rasterpunten snel vollopen~ waardoor een groezelige afdruk ontstaatt Om
dit zo veel mogelijk te voorkomen~ wordt voor krantendruk een zo grof
mogelijk raster gebruiktt Hoe fijner het raster op de loden beelddrager~ des
te sneller het vollopen~ Raster Zfi is het in de krantendruk meest gebruikte
rastersoortt Dit raster heeft bij meerkleurendruk het nadeel~ dat het drukre~
sultaat niet die scherpte vertoont~ die eigenlijk gewenst wordt~
bt Het probleem is bovendien dat het vollopen van de ruimte tussen de
rasterpunten het meeste tot uitdrukking komt bij gebruik van de zwarte
inkt~ die in de reproductie de functie heeft de silhouetten en dieptewerking
te prononceren~ Door het vollopen van de zwarte rondstype ontstaan dus
accenten in de reproductie die er volstrekt niet in thuis horent Het gevolg is~
dat meerkleurendruk meestal in RtOtP~color jRun On the Pressj wordt
uitgevoerd~ dat wil zeggen in de drie primaire kleuren~ waarbij zwart min of
meer verkregen wordt door de drie primaire kleuren over elkaar te drukken~
Bij het maken van de kleurseparaties worden dan ook bij het RtO~Pt~colort
procédé alleen de drie primaire kleuren uitgesepareerd en van het zwart
wordt dus geen cliché gemaaktt Dit is op zich te betreuren~ omdat fulltcolor~
waarbij de zwarte plaat wel wordt gemaakt en gebruikt~ een betere reprot
duktie verschaftt Teneinde deze nadelen op te heffen lanceerde de B ~ A ~StFt
in l JFiH te Mannheim de zgnt Nyloprint als beelddragert De Nyloprint is een
foto~polymeerplaat waarop het beeld van de film door belichting wordt
overgebracht waarna door uitwassing met alcohol een reliëfplaat ontstaat
die direct als beelddrager kan functioneren~ Deze plaat wordt daartoe get
klemd of geplakt op speciale stalen of lichttmetalen zadels die op de plaatt
cylinder worden bevestigd~ De voordelen van de Nyloprint en andere foto~
polymeerplaten zijni
l~ deze beelddragers hebben dusdanig geringe hoogteverschillen~ dat de
letterrollen en drukcilinders zeer licht kunnen worden afgesteld jkiss~
printingjl~ waardoor de kans op vollopen sterk wordt gereduceerd~
Z ~ dat bijgevolg met een fijner raster gewerkt kan worden~ Raster Ba
leverde geen enkel probleem op en in sommige gevallen werd zelfs geëxperi~
menteerd met het boekdrukraster aHt Dit heeft tot gevolg~ dat de halfto~
nen aanzienlijk beter tot hun recht komen~
Bt de afdruk wordt aanzienlijk scherpert
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~lt bij meerkleurendruk kan dus fulltcolor met zwart worden toegepast
hetgeen de reproductiekwaliteit ten goede komt~

Se fase~
Hoewel de kunststofplaat technisch ook voor wat de kleurendruk betreft
een groot aantal voordelen heeft~ heeft de toepassing economisch een aantal
grote nadeleni
a~ het plaatmateriaal is relatief duur~
b ~ het materiaal kan na gebruik niet ~ zoals de loden rondstype ~ worden
omgesmolten voor hernieuwd gebruik~
c~ iedere kunstofplaat is een beelddrager~ Bij dubbele of meervoudige prot
ductie moeten dus ~omdat het Nyloprint niet prágebaar is~ net als bij
offset~ meerdere platen gemaakt worden~ hetgeen vooral bij kleurendruk
zeer kostbaar is jbij dubbele productie H platenj~

Ze fase~
Gelijktijdig met de ontwikkeling die wij hierboven omschreven~ vonden
talloze andere experimenten plaats met wikkelplaten~ Deze experimenten
hadden niet alleen zin voor de ontwikkeling van kleurendruk~ maar ook
voor het onderzoek naar een procédé dat het fotografisch zetten beter deed
aansluiten op het hoogdrukrotatietprocédét Oorspronkelijk moest van de
gemonteerde pagina een film gemaakt worden~ die werd overgebracht op de
zinkplaat waarna de hele plaat werd geëtst en daarna traditioneel werd ge~
prágd en gestyptt De fotopolymeer wikkelplaten boden een beelddrager die
zonder prágen en stypen rechtstreeks op de plaatcylinder bevestigd kon
wordent De economische nadelen van al deze experimenten voor de kleurew
druk komen praktisch overeen met de economische nadelen van de Nylw
print~ Recente ontwikkelingen in de Verenigde Staten lLos Angeles Timesl
zouden onzes inziens wel eens de oplossing van alle problemen kunnen ge~
ven~ Daar ontwikkelde men namelijk een kunstharstrondstype ter vervang~
ing van de loden rondstype die vele voordelen van het Nyloprint in zich vert
enigt~ maar die van een geprágde matrijs afgegoten kan worden~ zodat van
één cliché via práging voor dubbele en meervoudige productie zoveel af~
gietsels gemaakt kunnen worden op de Istereotypié als gewenst worden~
Dergelijke kunsthars rondstypen kunnen bovendien na gebruik weer omge~
smolten worden voor hernieuwd gebruik~ Indien deze ontwikkeling met
succes wordt afgesloten~ kan dit bovendien betekenen dat de constructie
van de rotatiepersen aanzienlijk lichter kan worden en dus ook de investe~
ringskosten voor een rotatiepers wellicht zullen dalen~ Een rondstype
weegt namelijk ZO kgt Een fiq~zijdige volbelegen rotatiepers torst
dus nu een gewicht van l MO kg aan stypeplaten die met een toerental van
S O ~ OOO omwentelingen per uur worden rondgeslingerdt Het is duidelijk dat
daarom aan de zwaarte van de constructie zeer zware eisen worden gesteld~
De harsplaten zullen niet meer gaan wegen dan t b ons~ zodat een volbelast
te machine slechts een gewicht van S Z kg te dragen krijgtt Dientengevolge
zullen de machines ook minder trillingen veroorzaken en dus mogelijk
lichter gefundeerd kunnen worden~ Ook het opbrengen van de platen op de
plaatcylinders zal met een gewicht van b ons heel wat eenvoudiger worden
dan nu met platen van ZO kg ~
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Naast al deze druktechnische problemen is er tenslotte nog het kleurenpro~
bleem op zichzelft Voor de leek op dit gebied is blauw blauw en is rood
roodt In werkelijkheid echter bestaan er tientallen schakeringen in iedere
kleur en iedere schakering kan slechts worden gereproduceerd door een
afzonderlijke kleur inktt Wanneer nu een adverteerder Iins Freie hineinl een
kleurenontwerp maakt~ zal het al heel toevallig zijn wanneer de drukker de
beschikking heeft over precies die kleurnuances die de adverteerder in zijn
ontwerp gebruikt heeftt Als de drukker in zijn pogen het ontwerp te
benaderen een andere~ ook maar iets afwijkende~ tint kiest~ zal hij er nooit
in slagen het ontwerp goed te reproducerent Het is daarom gewenst dat de
adverteerder bij zijn ontwerp gebruik maakt van inkten die de drukker ook
kan gebruiken en dat de adverteerder die inkttypes ook aan de drukker
opgeeft~ Om dat mogelijk te maken heeft het Cebuco in samenwerking met
inktfabrikanten het Amerikaanse RtOtPttcolortboek geïntroduceerd~ In dit
kleurenboek zijn kleurmonsters van tientallen kleurnuances opgenomen met
vermelding van bijbehorende typenummers~ Alle vermelde inkten zijn door
de inktfabrikanten leverbaar~ Door nu van dit kleurenboek gebruik te
maken~ kunnen adverteerders praktisch iedere kleurnuance maken die ze
willen~ met echter het voordeel dat de drukker in staat is het ontwerp goed
te reproduceren~ mits de adverteerder exact de te gebruiken inkten opgeeft~
in de aan te houden percentages igroen is samengesteld uit geel en blauw~
meer geel geeft lichtgroen~ meer blauw geeft donkergroent De percentages
dienen dus exact aangegeven te wordenj~
Tenslotte is uit het bovenstaande gebleken~ dat het reproduceren van kleut
renfotols of dials bij het gebruik van raster S a al aanzienlijk betere resulta~
ten oplevert dan bij raster Zfit Bij het offsettprocédé echter wordt gebruik
gemaakt van raster fiat Het is dus logisch dat men in de hoogdrukrotatie
met het gebruik van halftonen zeer voorzichtig moet zijnt Het is ten ene
mate uitgesloten van de dagbladdrukker te eisen dat hij een ontwerp voor de
offset~ dat daar met raster fia wordt gereproduceerd op hoogwaardige pat
pierkwaliteiten~ perfect kan reproduceren in raster Bq op krantenpapier~
zelfs wanneer dit extra gesatineerd is~ Dit is ook niet erg~ wanneer de ontt
werper met deze gegevens maar rekening houdt en zijn ontwerp van het be~
gin af aan afstemt op de technische mogelijkheden van het dagbladprocédét
Een technisch probleem apart vormt de toelevering van het kleurmateriaalt
Dit vormt bij de zwarttwit advertentie geen probleemt Bij zwart~wit maakt
de adverteerder een cliché~ laat voor ieder dagblad een matrijs prágen en
zendt die matrijs naar de uitgever~ Bij de kleurendruk ligt de zaak veel
gecompliceerdert Omdat drukkers op verschillende manieren drukken~ zult
len veel drukkers aan het materiaal bepaalde eisen stellen~ Het gevolg hiervan
is dat de adverteerder die in meerkleurendruk wil adverteren~ voor een reeks
onoverzienbare problemen wordt gesteld wanneer hij iedere drukker wil
geven wat hij wilt Bovendien wordt de voorbereiding op die manier uiterst
kostbaar voor de adverteerder~ De introductie van het RtO~Pttcolorboek
heeft in dit opzicht al veel verbetering gebrachtt De andere problemen zullen
in overleg tussen drukker en adverteerder tot een oplossing moeten worden
gebracht~ waarbij uitgangspunt dient te zijn~ dat de adverteerder zo weinig
mogelijk met technische problemen moet worden belast~ Het is daarom

to Het productbeleid op de adverteerdersmarkt sO ~S



verheugend dat de technische commissie van de NtDtPt in samenwerking met
het Cebuco een technische brochure heeft samengesteld onder de naam
IKleur in de Krantl waarin voor alle betrokkenen~ ontwerpers~ clichétmakers~
prágers~ stypeurs en drukkers uitvoerige aanwijzigingen worden gegeven om
de kleurendruk zo goed mogelijk te realiseren~ Volledigheidshalve moet nog
gewezen worden op een derde methode voor het realiseren van kleurendruk
in de krant naast de reeds besproken RtOtP~~color en Hi~Fi methodet Het
betreft hier de Iinsetterl~ of Ispectacolor ~methode~ Deze methode lijkt op
de WFi methode inzoverre~ dat ook bij deze methode in koperdiepdruk of
offset voorbedrukte rollen worden aangeleverd en in de krant ImeedraaiWt
Het verschil is echter dat door de op de rotatiepers aangebrachte Iinset~
apparatuurl de voorbedrukte rol Iin registerl met de druk meeloopt en dus
het voorgedrukte beeld precies op de gewenste plaats op de pagina terecht
komtt De methode heeft dan ook enkele belangrijke voordelen boven de
WFi~ nl~~
l~ Op de bedrukte pagina behoeft alleen de kleurenpartij te worden afge~
drukt~ zodat de rest van de pagina in zwart kan worden bijgedrukt door de
krant zelf~
I De paginals hebben register~ zodat de zetspiegel van de pagina kan
worden aangehouden en slechts een beeld per pagina kan worden afgedrukt
lbij Hi~Fi loopt het beeld door over het hele paginaformaat~ bestaat geen
register~mogelijkheid en wordt het beeld dus gemiddeld driemaal herhaald
om het minstens één maal volledig te reproducerenjt

Het nadeel is dat deze methode een Iinsettertinstallatiel op de rotatiepers
noodzakelijk maakt~ hetgeen een investering van aanzienlijke omvang vergtlt
Er worden onderzoekingen verricht om na te gaan of de invoering van dit
insetter~systeem bij de Nederlandse dagbladen realiseerbaar en commercieel
verantwoord is~ Overigens zal ook het insetter~systeem het normale RtOtPt~
color~systeem nooit geheel vervangen~ omdat gezien de vervaardiging van de
pre~prints ook het insetter~systeem ~ evenals het Hi~Fi systeem ~ geen
mogelijkheden biedt om snel en actueel te adverteren in kleur en om dezelfde
reden ook redactioneel weinig toepassingsmogelijkheden biedt~

I Economische problemen
Naast de technische problemen die wij hierboven uitvoerig bespraken~ speelt
het economische probleem van de kleurtoeslag~ De prijsstelling van de dagt
bladen voor meerkleurendruk is onderling zeer verschillendt De oorzaak
hiervan is dat het kostenprobleem zeer moeilijk ligt en dat over de meer~
kleurendruk nogal verschillend gedacht wordtt Met betrekking tot het
laatste zijn drie opvattingen mogelijkt
at Meerkleurendruk brengt zoveel problemen met zich mee~ dat het aanbod
van meerkleurendruk wordt tegengewerkt door zodanig hoge toeslagen te
berekenen dat de adverteerder wordt afgeschriktt
b ~ Meerkleurendruk verhoogt de attentiewaarde van de advertentie en de
image van de krant~ Vierkleurendruk is dus een service aan de adverteerder
waar het dagblad zelf ook mee gebaat is~ Derhalve moet meerkleurendruk
gerealiseerd worden tegen kostprijs zonder winsttoeslagt
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ct De meerkleurendruk vergt een extra prestatie van de drukkert Die extra
prestatie moet op economische basis gehonoreerd worden~ derhalve op basis
van een kostprijs met een economisch verantwoorde winsttoeslag~

Wij zijn van mening dat vanuit het marketing~oogpunt opvatting a~ verwor~
pen moet worden~ Het meest juist achten wij een combinatie van de opvat~
tingen bt en ct~ waarbij erkend wordt dat de meerkleurendruk de
medium~waarde en de autoriteit van het dagblad gunstig beitnvloeden en dat
op grond daarvan weliswaar op de kostprijs een winstpercentage berekend
wordt~ zij het dat dit winstpercentage redelijk blijft en dat bij de vaststellin~
gen daarvan de verbetering van het medium zelf voor een deel al als Iwinst~
premiel wordt beschouwdt
Het probleem blijft dan het vaststellen van de kostprijst Met name is dit al
een probleem~ omdat de te verrichten werkzaamheden voor een meerkleu~
remadvertentie van het formaat van een l hl pagina identiek zijn aan de
werkzaamheden voor een hele pagina~ In sommige opzichten is de laatste
zelfs eerder goedkoper dan duurder~ omdat met omliggende zwarttwit teks~
ten geen rekening gehouden behoeft te worden~ Dit betekent~ dat de kleur~
toeslag niet kan variëren naar het formaat~ zoals bij het mm~ttarief wel het
geval ist Daarnaast is de kostprijs afhankelijk van het aantal kleuren~ van de
oplage~ van het toegeleverde materiaal en van het drukprocédé~ Toch zal het
noodzakelijk zijn ter bevordering van de kleur in de krant en ter bevordering
van het in kleur adverteren door het bedrijfsleven in overleg met adverteer~
ders tot een zekere mate van standaardisatie te koment

Wij zijn op de problemen die samenhangen met het gebruik van meer kleut
ren in advertenties zo uitvoerig ingegaan~ omdat de toepassing van meer
kleur in het dagblad voor het dagblad een belangrijk wapen zal vormen in de
concurrentiestrijd zowel met de in kleur gedrukte media als met de kleuren~
televisie~reclamet Bovendien hebben wij willen aantonen dat de opvatting
van sommige adverteerders~ dat de dagbladen aan de oplossing van de techni~
sche problemen rond de kleurendruk geen of te weinig aandacht besteden~
niet geheel juist is~

IIO ~S~ Z~ De extrinsieke kenmerken
De extrinsieke kenmerken hebben wij onderscheiden in de kwantitatieve en
kwalitatieve kenmerken van de dagbladadvertentie~ Deze extrinsieke kent
merken zijn dus bepalend voor de vraag of een bepaald medium communica~
tief en qua bereik het beste medium vormt voor het zo goed mogelijk bet
reiken van een bepaalde reclamedoelgroep van de adverteerder binnen de
audience van het medium~ In het onderstaande zullen wij deze kenmerken
bespreken vanuit het oogpunt van productverbetering van de dagbladadver~
tentie~

A ~ De kwantitatieve kenmerken
De kwantitatieve kenmerken van de dagbladadvertentie hebben betrekking
op~
l~ het bereiki
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~ totaal~bereik~ at naar personen
b ~ naar huishoudens

~ bereik per gemiddeld nummer
~ gecumuleerd bereik
~ actueel bereik
~ exclusief bereik
Z samenstelling lezerskring naari
~ socio~economische kenmerken
~ sociotpsychologische kenmerken
J~ productgegevenst
~ gebruik en verbruik producten en diensten
~ mate van gebruik en verbruik
Het zal sommigen nog vreemd aandoen deze kwantitatieve gegevens te
beschouwen als kwaliteitskenmerken van de dagbladadvertentie~ waardoor
de economische waarde van die dagbladadvertentie voor de adverteerder
mede bepaald wordtt Toch zal men over deze bevreemding heen moeten
stappen~ Immers de dagbladadvertentie beoogt een medium te zijn voor
massatransport van boodschappen van een adverteerder naar de door hem
beoogde reclamedoelgroepent Die doelgroepen zal de adverteerder binnen
een bepaalde regio nu eenmaal afbakenen o~a~ naar bepaalde socio~economi~
sche kenmerken~ Naar de mate dat die groepen binnen de regio waarin een
dagblad verschijnt hoger vertegenwoordigd zijn~ zal het betreffende dagblad
voor die adverteerder een beter of minder goed medium zijnt Indien die
groepen aanwezig zijn~ zal de adverteerder willen weten of hij ze via het
medium bereikt en zo ja~ in hoeverre~ Hoe hoger het totaaltbereik en hoe hoger
het bereik per gemiddeld nummer en hoe hoger het gecumuleerd bereik~ hoe
hoger de waarschijnlijkheidsgraad dat de adverteerder zijn doelgroep bereikt~
Tenslotte zal de dagbladadvertentie als reclamemedium voor de adverteerder
kwalitatief aan waarde winnen naar de mate waarin binnen die lezerskring
van het dagblad bepaalde artikelen en diensten wel en niet worden verbruikt
of gebruiktt
Een van de criteria voor de kwaliteit en bruikbaarheid van een bepaald
transportmiddel blijft altijd de vraag of de verzonden goederen de geadres~
seerden ook daadwerkelijk en op tijd zullen bereikent Aldus zal de economit
sche waarde van de dagbladadvertentie voor de adverteerder toenemen naar
de mate dat voor de adverteerder meer zekerheid bestaat dat hij via de dagt
bladadvertentie zijn doelgroep ook daadwerkelijk bereiktt Vanuit het oog~
punt van productverbetering moet worden opgemerkt dat de dagbladuitgever
de socio~economische kenmerken van zijn lezerskring dient te accepteren als
een onderdeel van het marketing~systeem waarop hij geen invloed kan uit~
oefenen~ i s De dagbladuitgever kan immers de socio~economische ken~
merken van zijn lezerskring niet veranderent Wat hij wel kan c~q~ wat zijn
redactie wel kan~ is het redactioneel beleid naar inhoud en vormgeving aft
stemmen op het perceptievermogen en de belangstellingssfeer van de lezerst
kring~ En uiteraard kan de uitgever de socio~economische kenmerken van
zijn lezerskring wijzigen~ door zijn verspreidingsgebied te wijzigent Hetzelfde
geldt voor de samenstelling van de lezerskring met betrekking tot de socio~
psychologische kenmerken~ ofschoon daar wel sprake is van enige wisselt
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werking met het dagbladt Immers de zaken als modebewustheid~ vrijetijdst
besteding~ e~d~ worden door velerlei factoren beïnvloed~ waarvan de infor~
matie door de publiciteitsmedia er één is~ De regelmatige~ goede voorlichting
over deze zaken door het dagblad zal op de lange duur wellicht invloed
kunnen uitoefenen op de sociotpsychologische kenmerken van de lezerst
kringt Het zal sommigen wat ver gaan om deze rubrieken in de krant om die
reden te stimuleren~ maar het vermoeden bestaat~ dat de aanwezigheid van
dergelijke rubrieken~ mits op verantwoorde wijze geredigeerd~ een gunstige
uitwerking kan hebben op de kwaliteit van het dagblad als reclamemedium~
Hetzelfde kan worden opgemerkt met betrekking tot het gebruik en ver~
bruik van artikelen en diensten~ Op korte termijn vormen die gegevens
wederom een datum voor het marketing~beleidt Maar van de andere kant
wordt het gebruik en verbruik van bepaalde goederen en diensten zeker ook
weer beïnvloed door de publiciteitsorganen~ en niet alleen door de adver~
tentionele informatie~ maar ook door de redactionele informatiet Een goede
en regelmatige consumentenvoorlichting in daartoe bestemde rubrieken van
het dagblad kan op de lange duur zeker invloed uitoefenen op een verant~
woord gebruik en verbruik van goederen en diensten door het publiek~
Zowel met betrekking tot de sociotpsychologische kenmerken als met
betrekking tot het gebruik en verbruik van goederen en diensten zij volledig~
heidshalve opgemerkt~ dat de redactionele informatie over deze zaken~
hoewel deze de reclamekwaliteit van het medium dagblad ten goede kan
komen~ zeker niet daarop alleen mag worden afgestemd~ Integendeel~ juist
een kritische instelling van dergelijke rubrieken is noodzakelijk om een
kwalitatief hoogstaande informatie te gevent Zeker op de langere termijn zal
juist die kritische~ kwalitatief goede berichtgeving meer en gunstiger effect
sorteren dan een klakkeloze broodschrijverij ten gunste van adverteerderst
De omstandigheid dat het al of niet invoeren van dergelijke rubrieken
primair een redactionele beslissing is en dat de redactie van dergelijke rubriet
ken dan ook dient te geschieden onafhankelijk van het adverteerdersbelang~
doet niets af aan de feitelijkheid dat dergelijke rubrieken mits van goede
kwaliteit~ zeker op de lange duur een gunstige invloed zullen uitoefenen op
het dagblad als reclamemedium~ en wel omdat die rubrieken enerzijds op de
lange duur mede van invloed zijn op de sociotpsychologische kenmerken van
de lezerskring en op het gebruik en verbruik van goederen en diensten~ en
anderzijds omdat dergelijke rubrieken~ mits van hoog kwalitatief niveau~ een
positieve uitwerking hebben op de autoriteit van het dagbladt
Waar dus enerzijds de ad hoc bestaande socio~psychologische kenmerken en
de bestaande mate van gebruik en verbruik van goederen en diensten bepat
lend zijn voor de media~keuze van de adverteerder~ moet anderzijds gesteld
worden dat de advertentionele en redactionele informatie in het dagblad
factoren zijn die op die socio~psychologische kenmerken en op het gebruik
en verbruik van goederen en diensten invloed uitoefenen~ Het is als het ware
een vicieuze cirkel die de dagbladuitgever in samenwerking met zijn redactie
slechts op langere termijn kan doorbreken~ althans kan beïnvloeden~ door
een gerichte redactionele berichtgeving als hierboven omschreven~ Het feit
dat bepaalde redacties tegen deze benadering bezwaren kunnen hebben~
doet niets af aan de feitelijkheid als zodanig~ Welke beslissingen terzake
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genomen worden~ is een interne aangelegenheid tussen uitgever en hoofdret
dactiet Marketing~technisch lijkt ons in ieder geval de invoering van dergelijt
ke rubrieken om bovenomschreven redenen aanbevelenswaardig~ mits die
rubrieken kritisch en journalistiek op hoog niveau geredigeerd wordent En
deze laatste voorwaarde wederom niet alleen in het belang van de kwaliteit
van de redactionele informatie zonder meer~ maar in het belang van de lezer
en daardoor eveneens in het belang van de adverteerder en van het dagblad
zelf als reclamemediumt
Waar de dagbladuitgever op de socio~psychologische kenmerken van zijn
lezerskring en op het gebruik en verbruik van producten slechts in geringe
mate en hoogstens indirect en op lange termijn invloed kan uitoefenen~
moet ten aanzien van de bereikskenmerken gesteld worden dat daar de
invloed van de dagbladuitgever veel groter en directer kan zijn~ Wij zullen
deze verschillende mogelijkheden achtereenvolgens behandelent

at Invloed op het totaaltbereik naar huishoudens
Afgezien van de abonnementen van overheden~ instellingen en bedrijven kan
men zeggen dat het totaal~bereik naar huishoudens voor het grootste get
deelte wordt bereikt door het aantal abonnementent I n paragraaf J t l Zg
hebben wij duidelijk het verband tussen het aantal gezinnen en de oplage
van een dagblad aangetoond~ Men kan dus zonder overdrijving stellen~ dat
het bereik naar huishoudens in hoofdzaak afhankelijk is van het aantai
gezinsabonnementent Daarop richt zich dan ook bij uitstek de abonnemern
tenacquisitietinspanning van het dagbladbedrijft Uiteraard wil dit niet zeggen
dat het totaaltbereik als het ware het product zou zijn van het aantal gezint
nen maal de gemiddelde gezinsgroottet Er zijn immers meerdere wijzen van
verkrijgen ~losse verkoop~ leestafels~ collectieve abonnementen~ uitlenen~
toevallig kennisneming etctl die eveneens grote invloed uitoefenen op het
bereik~ Dat doet echter niets af aan het feit dat de betaalde oplage via de
gezinsabonnementen de factor is die in Nederland de grootste invloed op het
totaaltbereik uitoefentt

b~ Invloed op het totaabbereik naar personen
Afhankelijk van het aantal gezinsabonnementen wordt het persoonsbereik
voor een groot deel bepaald door de grootte van het gezin en door de leef~
tijdsopbouw van het gezin~ Doordat het aantal kinderen per gezin steeds
afneemt~ wordt de relatie tussen het aantal gezinsabonnementen en het
bereik~ althans in absolute cijfers~ ongunstig beïnvloedt Waar de uitgever in
deze sfeer slechts invloed kan uitoefenen op het aantal gezinsabonnementen~
onttrekt zich het persoonsbereik via gezinsabonnementen aan zijn directe
invloed~ Het persoonsbereik wordt echter mede bepaald door het aantal
bereikte personen buiten de gezinsabonnement om~ Dit persoonsbereik
wordt veelal bepaald door de lossetnummerverkoop en door de abonne~
menten van overheid~ instellingen en bedrijfsleven en door de andere wijzen
van verkrijgent Via deze kanalen kan de uitgever duidelijke invloed op het
persoonsbereik uitoefenent De stimulering van het persoonsbereik via de
losse verkoop is in dit opzicht van groot belang~ omdat de losse verkoop
voor een groot deel is geconcentreerd rond verkooppunten waar veel mensen
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aanwezig zijn~ bijvt stations~ winkels en horecabedrijvent Het is redelijk te
veronderstellen dat het bereik van de lossetnummerverkoop op die plaatsen
hoger ligt dan het aantal kopers~ omdat in het openbaar vervoer en horeca~
bedrijven vaak ook niet~kopers de gekochte losse nummers inzient Eveneens
van groot belang is de abonnementenverkoop aan overheid~ instellingen en
bedrijfsleven~ vooral daar waar die abonnementen een publieksfunctie ver~
vullen zoals in cantines~ ziekenhuizen~ vormen van samenwonen~ leestafels
e~dt De negatieve invloed die tehuizen voor ouden van dagen op de gezinst
abonnementenverkoop uitoefenen~ wordt wellicht gedeeltelijk gecompen~
seerd door het hogere aantal lezers der abonnementen van dergelijke instel~
lingent
In verband met het toenemend belang van het persoonsbereik is de stimule~
ring van deze losse verkoop en deze abonnementen aan overheid~ instellim
gen en bedrijven eveneens van toenemend belang~ Binnen het totale per~
soonsbereik wordt nog een onderscheid gemaakt in het persoonsbereik bij
mannen~ vrouwen en huisvrouwent Het stimuleren van dit gespecificeerde
persoonsbereik is slechts mogelijk door het medium voor iedere groep aan~
trekkelijk te maken~ Bij de mannen heeft in dit opzicht de sportrubriek een
belangrijke functie~ Bij de vrouwen en huisvrouwen zijn primair de adverten~
tionele berichtgeving met betrekking tot primaire levensbehoeften en huis~
houdelijke artikelen en de familieberichten van belang~ jo Hier treffen we
een analoge vicieuze cirkel aan als bij het gebruik en verbruik van productent
Naar de mate dat de krant een voldoende informatie~aanbod in die twee
advertentionele rubrieken te bieden heeft~ zullen vrouwen en huivrouwen
meer belangstelling voor het medium hebben~ Omgekeerd zal de aanwezigt
heid van die advertenties afhangen van het persoonsbereik onder vrouwen en
huisvrouwent Ook hier kunnen gerichte redactionele rubrieken enlof
berichten voor de vrouw op lange termijn de vicieuze cirkel doorbrekent

c~ In vloed op het gemiddeld en gecumuleerd bereik
Op het gemiddeld bereik is slechts invloed uit te oefenen door verhoging van
het totaal~bereik naar gezinnen en personen en door een zo goed mogelijke
redactionele verzorging in het algemeent Het gemiddeld en het gecumuleerd
bereik kan worden beïnvloed door in de periode waarop het gecumuleerd
bereik betrekking heeft ~ normaliter zes nummers~ dus een week ~ regelt
matig vaste rubrieken~ telkens duidelijk gericht op andere groepen~ te verzort
gent Op twee dagen in de week voldoen practisch alle dagbladen hieraan
door het uitgeven van een speciale sportbijlage op maandag en een weekend~
bijlage op zaterdagt Het is zeer wel mogelijk dit aantal nog te vermeerderen
door bijv~ op vrijdag een rubriek met weekendinformatie te verzorgen~ op
woensdag i~v~m~ de vrije middag een jongerenbijlage~ op donderdag itv~mt de
koopactiviteit op donderdag en vrijdag een speciale rubriek voor de vrouw~
en bijv~ een speciale rubriek over wetenschap en cultuurt Dergelijke rubriet
ken zullen gezamenlijk via iedere dagelijks bereikte speciale groep lezers het
dagelijks gemiddels en gecumuleerd bereik per week positief kunnen beïn~
vloedent Wanneer over een verschijningsperiode van een week het gecumut
leerd bereik wordt gemeten~ blijkt dat het gecumuleerd bereik de eerste
twee à drie dagen van de week een aanzienlijke groei te zien geeft en dat na

l O Het productbeleid op de adverteerdersmark t S Og



het derde en vierde nummer het gecumuleerd bereik nauwelijks meer toe~
neemt~ zoals weergegeven in figuur I b ~

gecumuleerd
bereik per
nummer

verschijnings~
dagen

Fig~ tbt Het gecumuleerd bereik van een dagblad~

Dit zou betekenen dat het hierboven omschreven redactionele beleid op het
gecumuleerd bereik geen invloed uitoefentt Omdat het echter zeer waar~
schijnlijk wel invloed uitoefent op het gemiddeld bereik~ zal dit beleid
indirect langs de omweg van het verhoogde gemiddeld bereik waarschijnlijk
op de lange duur ook invloed kunnen uitoefenen op het gecumuleerd bereikt

d Invloed op het actueel en exclusief bereik
In zijn streven het actueel bereik van zijn dagblad te verhogen zal de uitgever
er voor moeten zorgen~ dat de lezer van zijn dagblad een exemplaar van
iedere uitgave leest~ voordat de krant van de volgende dag uit is en zelfs dat
die lezer bij voorkeur zijn krant leest op de verschijningsdag~ Om dat te
realiseren zal de uitgever moeten zorgen voor zo actueel mogelijk nieuws en~
voorzover mogelijk~ voor nieuws dat er om vraagt op de verschijningsdag zelf
gelezen te wordent Het opnemen van dagagendals met informatie over
gebeurtenissen op die dag~ alsmede het opnemen van de dagelijkse radiw
en TtVttprogrammals is in verband hiermee zeer belangrijkt Voorts is het van
belang dat de bezorging perfect op tijd gebeurt~ zodat het niet kan voor~
komen dat de krant pas de volgende dag gelezen wordt~ omdat zij te laat
werd bezorgd~
Met betrekking tot het exclusief bereik kan slechts gezegd worden~ dat de
uitgever alles moet doen wat de exclusiviteit van zijn krant in zijn verspreit
dingsgebied bevordertt Dit betekent dus een zo effectief mogelijk marketingt
beleid voeren op ieder gebied~ Daarnaast moet hij alles nalaten wat er toe
kan leiden concurrerende media toegang te geven in zijn gebiedt Het opt
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nemen van advertenties ttbtv~ de abonneewerving van concurrerende media
zou in dit licht bezien dan ook vermeden moeten wordent

B~ De kwalitatieve kenmerken
Thans houden wij ons bezig op welke wijze de uitgever invloed kan uitoefe~
nen op de kwalitatieve kenmerken van de dagbladadvertentie~ Deze kwalita~
tieve kenmerken hebben betrekking opi
l~ leesgewoonten
Zt de autoriteit van het medium
J t de gebruiksfunctie van het medium
a~ het reclamebereik

Ad l ~
De vraag of en hoe de uitgever invloed kan uitoefenen op de leesgewoonten
spitst zich toe op de vraag of hij invloed kan uitoefenen op~
~ leesfrequentie
~ leesintensiteit
~ leesduur
~ leestijdstippen
~ leesmomenten
~ leesdagen
~ leesplaats
De eerste vijf factoren zullen vooral beïnvloed worden door de kwantiteit en
kwaliteit van de redactionele en advertentionele informatiet De rol van de
redactionele informatie zal na al het voorafgaande duidelijk zijn~ Wanneer de
krant conform zijn signatuur en aangepast dus aan zijn lezerskring veel en
boeiende informatie te bieden heeft~ zal de leesfrequentie~ de leesintensiteit
en de leestijd gunstig beïnvloed wordent Met betrekking tot de advertentio~
nele informatie zal vooral een rol spelen of het dagblad juist die informatie
biedt die de lezers verwachten~ In paragraaf fiU ar spraken wij het vermoet
den uit~ dat de lezer van de krant vooral advertentionele informatie ver~
wacht met betrekking tot primaire levensbehoeften~ huishoudelijke benodigd~
heden~ familieberichten en mededelingen van overheid enlof instellingen~
Wanneer het dagblad erin slaagt die advertentionele behoefte voor zijn lezers
te bevredigen~ zal de leesintensiteit~ de leesfrequentie en de leesduur daar~
door gunstig beïnvloed worden~ hetgeen ook van invloed zal zijn op het
overige aanbod aan advertentionele informatiet
Met betrekking tot de leesdagen is van belang de gevarieerdheid van het
totale redactionele pakket~ Wanneer de leesstof over bepaalde onderwerpen
tot bepaalde dagen van de week beperkt blijft~ zal dat onherroepelijk leiden
tot een beperking van het bereik per gemiddeld nummer~ omdat op bepaalde
dagen bepaalde groepen lezers niets van hun gading zullen vinden~ Vandaar
ook ons pleidooi om dit onoverkomelijk verschijnsel jmen kan op alle week~
dagen nu eenmaal geen zes paginals sport verschaffenj te compenseren door
er voor te zorgen iedere dag duidelijk het informatietaanbod aanvullend te
richten op bepaalde groepen~ zodat op die dagen de krant als reclame~
medium voor die extra groepen ook een extra aantrekkelijkheid krijgtt Daar~
naast zal het redactionele beleid er toch op gericht moeten zijn iedere dag
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een zo volledig mogelijk pakket aan te bieden~ zodat afgezien van de extra
doelgroepen~ alle lezers toch iedere dag een redelijke dosis van de speciaal
door hen verlangde informatie verkrijgent De informatie voor de speciale
doelgroepen mag dus niet tot die ene extra rubriek per week beperkt blijvent
Op die dag krijgen zij extra informatie~ maar op de overige dagen van de
week mag voor hen geen vacuiim ontstaan~ omdat dit zeker een ongunstige
invloed op het gemiddeld bereik zou hebben en uiteraard ook op het
gecumuleerd bereikt
Bij de vergroting van het persoonbereik wezen wij op het belang van de
leesplaatst Door een stimulering van de losse verkoop en de verkoop van
abonnementen aan overheden~ instellingen en bedrijven worden leesplaatsen
bereikt die een positieve invloed op het persoonsbereik van het medium
uitoefenen~

Ad Z~
De autoriteit van het medium I Z heeft betrekking op de appreciatie van het
redactionele gedeelte door de lezers ~ op hun gehechtheid aan het dagblad en
op de min of meer positieve image dat aan het dagblad wordt toegekendt
De appreciatie voor de krant heeft betrekking op de mate waarin de redac
tionele berichtgeving aansluit op de wensen en verwachtingen van de lezers
met betrekking tot hun krant ~ mede in verband met de signatuur van de
krantt Hun gehechtheid houdt verband met de continuïteit van de appreciat
tie~ met het vermogen van de krant de in de tijd zich wijzigende verwachtirn
gen en wensen te onderkennen en daarbij aan te sluiten ~ terwijl de image
wordt bepaald door de mate van geloofwaardigheid ~ fatsoen en moed die de
lezers door de tijd heen aan hun dagblad toekennen ~
De autoriteit die de lezers aan hun krant toekennen is van groot belang ~
omdat zij niet alleen direct invloed uitoefent op leesfrequentie ~ leesduur en
leesintensiteit ~ maar ook omdat van de autoriteit ~ van de redactionele infort
matie een zekere uitstraling uitgaat naar de autoriteit van de advertentionele
informatiet ss

Ad S~~
Sub f hebben wij reeds opgemerkt ~ dat de leesduur ~ de leesfrequentie en de
leesintensiteit voor een groot deel beïnvloed worden door een kwantitatief
en kwalitatief goed verzorgde redactionele berichtgeving ~ Daarbij dient men
echter tevens rekening te houden met de gebruiksfunctie van de krant in
relatie tot de verwachtingen van en het gebruik door de lezert De redactiot
nele kwaliteit zal namelijk pas dan werkelijk invloed uitoefenen op de lees~
gewoonten ~ wanneer de onderwerpen waarop de redactionele berichten
betrekking hebben aansluiten op de gebruiksfunctie die de lezers aan hun
krant hebben toegekendt Vandaar ook dat het redactionele gebruiksfunctie~
onderzoek ook waarde heeft met betrekking tot de advertentionele kwaliteit
van het mediumt Hetzelfde geldt uiteraard voor de advertentionele gebruiks~
functiet Pas wanneer de krant op advertentioneel gebied de gebruiksfunctie
vervult die de lezer van de krant verwacht m~ zal het dagblad ook voor
andere boodschappen een nuttig medium blijken te zijnt
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Ad Q~
Tenslotte moeten wij nog wijzen op het reclamebereik~ Alle tot nu toe
beschreven intrinsieke en extrinsieke kwaliteiten van de dagbladadvertentie
beogen ertoe bij te dragen~ dat de dagbladlezers die de adverteerders hopen
te bereiken~ niet alleen het dagblad lezen~ het niet alleen frequent~ intensief
en langdurig lezen~ niet alleen aan het dagblad een belangrijke autoriteit
toekennen en niet alleen bevredigd worden in de gebruiksfunctie die zij
verwachten dat het dagblad heeft~ maar vooral dat die kwaliteiten er ten
behoeve van de adverteerder toe leiden~ dat de dagbladlezers met name ook
die ene advertentiepagina lezen waarop de adverteerder zijn boodschap
heeft laten afdrukkent En niet alleen zullen zij die ene pagina moeten lezen~
maar het gaat er om dat zij ook nog speciaal die ene advertentie lezen~ Wat
dat laatste betreft moet gesteld worden dat zulks in hoofdzaak afhankelijk
zal zijn van de vorm en inhoud van de advertentie zeW trekt zij voldoende
aandacht op de pagina~ gaat er voldoende appeal van uit~ is de lay~out van de
advertentie van dien aard dat zij tot lezen noodt~ Dat zijn dus in hoofdzaak
kwesties van vormgeving van de advertentie zelf en is een zaak die primair
de adverteerder regardeert en niet de uitgever~ Hetzelfde geldt met betrekt
king tot de vraag of de advertentie voldoende communicatieve waarde
heeft om de boodschap van de adverteerder conform diens bedoelingen te
doen overkomen bij de lezerst Dat is een kwestie van copytwriting en evern
eens van lay~out onder verantwoordelijkheid van de adverteerdert
Toch zal de alerte dagbladuitgever de kwestie van vorm en inhoud niet
geheel aan de adverteerder alleen kunnen overlaten en wel om drie redenent
Op de eerste plaats bestaat er een relatie tussen lay~out en druktechniek~
Niet alleen bij de meerkleurendruk~ ook bij zwart~wit kunnen adverteerders
een lay~out voor hun advertentie kiezen waarvan de dagbladuitgever weet~
dat het effect na reproductie van het ontwerp in de krant aanzienlijk minder
zal zijn dan de adverteerder zich voorstelt~ Het behoort onzes inziens tot de
taak van de uitgever de adverteerder daarop te wijzen en hem eventueel
beter aan de dagbladtechniek aangepaste vormen van lay~out te adviserent
Op de tweede plaats is het dagblad een medium dat geheel verschilt van
andere gedrukte media~ niet alleen wat druktechniek betreft~ maar ook voor
wat betreft verschijningsfrequentie~ bereik~ leesgewoonten~ etct De deskun~
dige adverteerder zal daar rekening mee houden en voor de dagbladen dus
een speciale advertentie ontwerpen die naar vorm en inhoud rekening houdt
met de specifieke kwaliteiten van het dagbladt Het is de taak van de dagblad~
uitgever de minder deskundige adverteerder ook in dit opzicht te adviseren~
Beide servicettaken zijn niet alleen in het belang van de adverteerder~ maar
ook van het dagblad zelf~ dat immers zijn mediumwaarde vooral bewijst
door de adverteerder een optimaal rendement voor zijn reclamegulden te
verschaffen~ Op de derde plaats beschikken niet alle adverteerders over dest
kundige eigen medewerkers of over een deskundig reclame~adviesbureau~ In
die gevallen zullen de adverteerders graag gebruik willen maken van de
deskundige adviezen van het dagblad zelft In de praktijk komt het niet
zelden voor dat vooral de plaatselijke adverteerder advies vraagt aan de
advertentievertegenwoordiger van het dagblad met betrekking tot inhoud en
laytout van zijn advertentie~ De scholing en deskundigheid van de vertegent

l O Het productbeleid op de adverteerdersmark t SIS



woordiger dient er dan ook op gericht te zijn deze adviezen indien nodig te
kunnen verschaffen~ In sommige gevallen beschikken dagbladen dan ook
over eigen deskundigen op dit gebied om hun adverteerders in deze al of niet
tegen betaling van advies te dienent
Afgezien van vorm en inhoud van de individuele advertentie~ speelt de vraag
of de advertisingtpagetexposurecapaciteit van de krant jde AtP~X~tfactor of
de P~ K~ K~factorj van dien aard is~ dat de lezer van de krant ook inderdaad
alle advertentiepaginals openslaat~ Deze capaciteit zal uiteraard mede
afhangen van de vraag of de advertenties op iedere pagina aantrekkelijk
genoeg zijn en dat is zoals gezegd voor een deel de verantwoordelijkheid van
de gezamenlijke adverteerders~ Echter ook hier heeft de uitgever verschil~
lende mogelijkheden de kwaliteit van zijn medium te verhogent Immers de
AtP~X~ is ook afhankelijk van de volgende factoren~ die de uitgever wel in de
hand heefti
a~ de omvang van de krant
bt de laytout van de advertentiepaginals
ct de plaats van de advertentiepagina in het medium
d~ speciale aantrekkelijkheid

Ad a~
Wanneer de omvang van de krant zodanig is~ dat er in verhouding veel
advertentiepaginals zijn tegenover weinig redactiepaginals is er een kans dat
de A~PtX~ zal dalen~ De uitgever staan twee middelen ter beschikking om dit
op te vangent Op de eerste plaats het verstrekken van extra redactiepaginals
Izie ook hoofdstuk ~I j j s waardoor de opeenvolging van vele advertentie~
paginals zonder onderbreking van redactionele paginals voorkomen wordtt
Het probleem hierbij is~ dat tengevolge van bepaalde advertentieseizoenen
Irond Pasen~ Moederdag~ Sinterklaas en Kerstmisl en tengevolge van
bepaalde advertentiedagen jdonderdag~vrijdagtzaterdagj er toch tengevolge
van de noodzakelijke totaal~verhouding tussen redactionele en advertentiot
nele paginalsl dagen zullen blijven dat de krant aanzienlijk meer advertern
tiepaginals heeft dan redactiepaginalst

Ad b~
Op die dagen is het speciaal van belang extra aandacht te geven aan de
advertentionele lay~outt Dit dient in het algemeen te geschieden door
behalve de eerder besproken functionele laytout eisen jmet betrekking tot
plaats van concurrerende advertenties ~ advertentionele rubrieken etcJ ook
aandacht te besteden aan de esthetische functie van de laytout ~ waardoor de
advertentiepaginals door een rustige en grafisch optimale laytout zo goed
mogelijk bij de lezer overkoment Door de toepassing van steunkleuren ~ niet
in de advertentionele tekst zelf ~ maar in door de uitgever aangebrachte
laytout technische toevoegingen op de advertentiepagina Ibijvt kaderlijnen in
kleur e ~ d ~ j ~ kan van opeenvolgende advertentiepaginals toch een appeal
uitgaan dat tot lezen noodt en waardoor het nadeel van een opeenvolging
van vele advertentiepaginals wordt gecompenseerd ~ Het verdient daarom
aanbeveling dat de uitgevers hun eigen Istoppers jeigen advertenties van de
uitgevers die in verschillende formaten de functie hebben een pagina vol te
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laten lopenj van een steunkleur voorzien of geheel in kleur afdrukkent Voor~
al in de gevallen dat toch stoppers gebruikt worden is het een weinig kosten~
de extra service die tot verhoging van de A~P~X~Jactor kan bijdragen~

Ad c~
Een onderdeel van de laytout is uiteraard de plaats van de advertentiepagina
in het mediumt Eigenlijk hangt dit samen met de omvang van de krant ~ maar
ook indien de redactionele omvang een ander beleid zou gedogen ~ ziet men
toch vaak een splitsing ~ waarbij de redactionele paginals en de advertent
tionele zoveel mogelijk bij elkaar gelegd worden ~ Hoewel een dergelijke
indeling niet persé negatief hoeft te werken ~ zal toch een verdeling waarbij
zoveel mogelijk de advertentiepagin d s naast een redactiepagina ctqt een
groot aantal advertentiepaginals regelmatig door een redactiepagina wordt
onderbroken ~ een gunstige invloed uitoefenen ~

Ad d~
Tenslotte kan de A~P~XtJactor verhoogd worden door het lezen van de
advertentiepaginals extra aantrekkelijk te maken door al of niet in samern
werking met de adverteerders aan het lezen van de advertentiepagina een
soort premium te verbinden in de vorm van een puzzel of prijsvraag ~ Met
name in perioden van een extra advertentie~aanbod lbijvt rond Pasenj is dit
ook voor de adverteerders een aantrekkelijke manier om de attentiewaarde
van de advertentie te verhogen ~

Wanneer wij de verschillende mogelijkheden tot productverbetering voor de
dagbladadvertentie nog eens overzien~ komen wij er niet omheen~ te consta~
teren dat de redactionele kwaliteit van de krant in deze een zeer belangrijke
rol speeltt Voor de uitgever betekent dit~ dat hij zelfs bij een monopolie~
positie op de abonnementenmarkt toch grote aandacht moet besteden aan

een zo perfect mogelijke redactionele berichtgevingt Voor de redacteuren
betekent het dat zij voor deze commerciële aspecten van hun taak oog
zullen moeten hebben~ Op het gevaar af in herhalingen te vervallen~
willen wij nogmaals nadrukkelijk stellen dat dit niet betekent~ dat de redac~
tie de adverteerder naar de mond moet schrijvent Het betekent wel~ dat de
redactie naast haar strikt informatieve taak ook tot taak heeft een bijdrage
te leveren aan de advertentionele mediumkwaliteit van het dagbladt Wanneer
die medewerking bestaat uit het verstrekken van meer paginals redactioneel
nieuws~ wanneer de omvang daartoe aanleiding geeft~ zal dit niet op grote
bezwaren stuitent Soms zal echter ook van de redactie medewerking get
vraagd worden voor de redactionele behandeling van bepaalde items waart
door de krant als advertentiemedium aan waarde wint~ Wij denken hier aan
speciale redactiepaginals ter gelegenheid van Sinterklaas lover speelgoedj~
van de Hiswa lover zeilsport etd~j~ van de RtA~lt lover personenautolsj etct
Twee dingen dienen onzes inziens daarbij voorop te staant
l t De medewerking van de redactie moet door de uitgever gevraagd kunnen
worden~ de beslissing of de redactie die medewerking verleent~ dient afhant
kelijk te zijn van de vraag of in ieder speciaal geval die medewerking past in
het redactioneel beleid~
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Zt Wanneer de redactie besluit haar medewerking te geven~ kan de uitgever
tips en suggesties geven voor de realisering van die medewerking~ zulks
echter onder het voorbehoud dat de inhoud van de redactionele bijdragen
geheel blijft voor verantwoordelijkheid van de redactie en dus moet worden
ingepast in het redactioneel beleidt

De redacties dienen te beseffen dat zij zich aan hun verantwoordelijkheid
voor de advertentionele mediumwaarde van hun dagblad niet kunnen ontt
trekken om de eenvoudige reden dat zij die kwaliteit nu eenmaal in meer~
dere opzichten altijd zullen bepalent Wanneer een redactie uit aversie tegen
een zgnt commerciële instelling zou weigeren die medewerking in positieve
zin te verlenen~ betekent dat niet dat zij geen invloed op die mediumkwaW
teit uitoefentt Het betekent alleen dat zij in feite waarschijnlijk alleen maar
een negatieve invloed uitoefent op de advertentionele mediumkwaliteit van
het eigen dagblad~ hetgeen onzes inziens in strijd is met wat de voorzitter van
de vereniging de Nederlandse Dagblad Pers noemde Ide uitgeversverantwoor~
delijkheidl van de redactie en hoofdredactie~ jl
Bovendien zal de redactie die zo handelt~ geen rekening houden met de
feitelijke omstandigheid~ dat het dagblad nu eenmaal één informatiemedium
is~ dat in zijn totaliteit door de lezer wordt beoordeeld op de aanwezigheid
van zowel redactionele als advertentionele informatie~ Wanneer dus de
advertentionele informatie door gebrek aan medewerking van de redactie
achter blijft~ wordt daardoor de waardering van het totale medium aarn
getast~ hetgeen ongetwijfeld ook zal leiden tot een geringere perceptie van
en waardering voor de redactionele boodschapt

II l De advertentieprijs

II IIA De functie van de advertentieprijs

In onze opvatting heeft de advertentieprijs tot functie het vergoeden van de
kosten van de advertentionele informatie~ alsmede het vergoeden van de
redactionele kosten voorzover die betrekking hebben op het aantal redactie~
paginals dat verstrekt wordt ter verbetering van de kwantitatieve verhouding
advertentionele omvang versus redactionele omvang en dus uitgaan boven de
kosten van redactionele informatie in strikte zin~ en aldus verstrekt worden
ter verbetering van het advertentionele mediumkarakter van het dagblad~
Daarnaast dient de advertentieprijs een bijdrage te leveren in de winst van de
dagbladonderneming~ gerelateerd aan de advertentie~omzet enerzijds en de
hierboven genoemde kosten van de advertentie~exploitatie anderzijdsi en
wel volgens de formule~

Wa ~ XaPa ~ Ka

waarbij~
Wa w winst advertentietexploitatie
Xa ~ aantal verkochte advertentiemillimeters
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Pa ~ advertentieprijs
Ka w kostprijs advertentioneel gedeelte dagblad jinclusief additionele

redactionele kosteM

Voor een juist inzicht in de mate waarin de advertentieprijs bijdraagt in Wa
is het naar onze mening noodzakelijk dat de kosten in het dagbladbedrijf
verbijzonderd worden naar de kosten respectievelijk verbonden aan de
abonnementenexploitatie en aan de advertentietexploitatie~ zoals wij in
hoofdstuk J van deze studie hebben uiteengezet~
Tegenover de advertentie~omzetten dient men aldus ota~ te stellent
at de acquisitiekosten
b ~ de papierkosten
ct de kosten voor technische verwerking
dt de expeditiekosten
e~ de administratiekosten
f~ de algemene kosten
g ~ de redactionele kosten jhet additioneel gedeeltej
h~ research~ en developmentkosten
i~ de huisvestingskosten~ uiteraard voorzover al deze kosten op de adverten~
tie~exploitatie betrekking hebben~

In het algemeen gaat men er van uit~ dat de exploitatie van het dagblad in de
abonnementensector bijna ~natuurnoodzakelijkl verliesgevend is en dat deze
verliezen gecompenseerd moeten worden door een goede advertentietexploi~
tatie~ welke laatste dus bovendien geheel moet zorgen voor de winst van de
dagbladonderneming~ Bintz merkt dan ook op~

IDer Abonnements~ und Einzelverkaufspreis der Zeitung ist ein Ilpolitischer Preis I ~ der
nur sehr wenig angehoben werden kannt Er deckt in einem stetig sinkenden Prozent~
satz nur einen geringen Teil der Herstellungskostent Die Kostensteigerungen mussen
daher vor allem durch Umsatzsteigerungen im Anzeigenbereich ausgeglichen werdenl~ z

Wij zijn het zeker met de Inatuurnoodzakelijkheidr in deze opvattingen niet
eens en wel om de volgende redenenz
at Gezien de inelasticiteit van de vraag naar dagbladen is het niet juist te
stellen dat de abonnementsprijs slechts zeer weinig verhoogd kan wordent
De praktijk heeft in integendeel bewezen dat ondanks forse prijsverhogingen
het aantal abonnees nauwelijks is gedaald~l
bt De ontwikkelingen in Engelanda tonen aan~ dat juist tengevolge van de
inelasticiteit van de vraag in de abonnementensector het zeer wel mogelijk is
een gunstiger verhouding tussen abonnementent en advertentie~omzet te
realiseren~ lln Engeland volgens genoemde tabel in I gIZ abonnement
ten bJ ffió en advertenties ~Zaio tegen in Nederland l Jn abonnementen
qS ~l qo en advertenties ba~g~ó ~ In I J ~l B luidden deze percentages respt afi~ fiU
en Sa ~~l qo ~ l
c~ Wij hebben de stellige indruk dat de rol van de advertentie~opbrengsten
bij de bepaling van de winst sterk wordt overdreven en dat omgekeerd de rol
van de abonnementeninkomsten sterk wordt onderschat~ zulks tengevolge
van het feit dat in de kostensector veel van wat wij noemen Iadvertentiekost
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tenl als Iabonnementenkostenl worden opgevoerdt Met name is dit het geval
voor een deel van de redactionele kosten~ voor expeditiet en bezorgkosten~
administratiekosten en bijna zeker ook voor de technische kostent
Het is zelfs de vraag hoeveel bladen de papierkosten laten drukken op de
advertentietexploitatie c~q~ inzicht hebben in de uitgesplitste papierkostent
Zonder een verbijzondering van de kosten zal het in deze zo noodzakelijke
inzicht blijven ontbreken~

Afgezien van deze bezwaren tegen de stelling van Bintz komt het ons ook
als niet wenselijk voor wanneer de advertentieprijzen en dus de advertentie~
omzet niet alleen de door ons omschreven functie moeten vervullen~ maar
bovendien ook de verliezen in de abonnementensector moeten compenseren
en aldus de hoofdbijdrage in de winst moeten leveren en dit om de volgende
redenew
f ~ De concurrentiepositie van het dagblad met andere media blijkt op de
abonnementenmarkt aanzienlijk sterker te zijn dan op de adverteerders~
marktt Ondanks de komst van de televisie en de sedert lang bestaande con~
currentie met radio~ bioscoop en de zich sterk ontwikkelende tijdschriften
heeft het dagblad zich als nieuwsmedium redelijk kunnen handhaven~ zelfs
ondanks de sterk gestegen prijzent
Z ~ De concurrentiepositie van de dagbladen op de adverteerdersmarkt is
daarentegen ondanks veel geringere prijsstijgingen aanzienlijk verzwakt door
de concurrentie met radio en televisie~ tijdschriften~ nieuwsbladen en huis~
aarnhuisbladen en Ibelowtthe~liné reclame~ De elasticiteit van de vraag is in
de advertentiesector dan ook~ zoals uit de volgende paragraaf zal blijken~
hoog~
S t Afgezien van de verschillen in concurrentiepositie op beide markten
blijkt het dagblad in de advertentiesector bovendien aanzienlijk conjunc~
tuurgevoeliger dan in de abonnementensector~ waar de conjunctuurgevoeligt
heid nauwelijks een rol speelt~

In hoofdstuk ~ stelden wij reeds vast dat ~

Wm WdtWa

waarbij~
W ~ uitgeverswinst
Wd ~ winst uit abonnementenexploitatie
Wa ~ winst uit advertentietexploitatie

Op grond van het bovenstaande wil het ons voorkomen dat het zeer gewenst
is de rol van Wa aan een nader onderzoek te onderwerpen~ waarbij wij vert
wachten dat een dergelijk onderzoek onze hypothese zal bevestigen~ dat de
rol van Wa bij de tot standkoming van W aanzienlijk geringer zal zijn dan
men op dit moment geneigd is te veronderstellen~ Daarom zal echter de
verbijzondering van de kosten een conditio sine qua non zijn~ omdat zonder
die verbijzondering een onderzoek als door ons bepleit~ niet mogelijk is~
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lU~ De prijselasticiteit in de advertentiesector

In de abonnementensector konden wij aan de hand van het oude onderzoek
van het Nederlands Economisch Instituut en aan de hand van het recente
onderzoek van de Britse Thompson Organisaties concluderen tot een grote
mate van inelasticiteit van de vraag in de abonnementensector~
Het onderzoek dat het Nederlands Economisch Instituut op verzoek van
Rooij insteldeb had ook betrekking op de advertentieprijzen~ Het NtEtIt
concludeerdet IHet onderzoek heeft aangetoond~ dat in de periode IgZS tot
en met l MB de vraag naar advertentieruimte in hoofdzaak afhankelijk is
geweest van het reële nationale inkomen per hoofd en hierop met een vertra~
ging van een à twee jaar heeft gereageerd~ De invloed van de Ilprijsll per
pagina op de advertentie~omvang is bij de regionale bladen niet aantoonbaar~
doch bij de landelijke bladen wel aanwezigt De prijselasticiteit is evenwel in
deze laatste gevallen duidelijk kleiner dan éénltl
Ons zijn geen recentere onderzoekingen op dit terrein bekend~ Dat is te
betreuren~ omdat wij het sterke vermoeden hebben~ dat naast de reeds door
het N ~ EtIt gesignaleerde invloed van de conjunctuur ~ welke invloed nog
steeds een grote rol speeltg ~ thans de invloed van de tprijsl per pagina een
veel grotere rol is gaan spelen~ Wij baseren dit vermoeden op twee overt
wegingew
at Door de opkomst van de R~T~Vttreclame~ de verhoogde activiteit van de
tijdschriften en de opkomst van andere media zoals huis~aanthuisbladen~
IbelowttheAinel activiteiten e~d~ heeft het dagblad zijn vooroorlogse mono~
poliepositie als reclametmassacommunicatiemiddel verloren~ Het dagblad
staat thans in een scherpe concurrentiestrijd met de andere media in welke
concurrentiestrijd de prijs naast andere elementen als bereik etct ongetwij~
feld een belangrijke rol is gaan spelen~
bt Sedert de oorlog hebben zich binnen de moderne mediaplanning vert
gevorderde technieken ontwikkeldt Doel van de mediatkeuze is het ont~
werpen van een mediatplan waardoor tegen zo gering mogelijke kosten een
bepaalde reclameboodschap wordt overgebracht naar een bepaalde doel~
groep~ De toevoeging Itegen zo gering mogelijke kostenl duidt erop~ dat de
prijs van de media een zeer belangrijk element vormt bij de mediatselectie~
In feite is deze prijs dan ook een van de onontbeerlijke input~gegevens voor
het ontwerpen van een verantwoord media~plant

Het wil ons voorkomen~ dat in de vooroorlogse situatie de invloed van de
conjunctuur een meer direct effect had op het advertentievolume van de
dagbladen en dat de prijs per pagina inderdaad een minder belangrijke rol
speelde~ juist omdat het dagblad toen in een monopoliepositie verkeerdet
Het wil ons voorkomen~ dat thans de invloed van de conjunctuur vooral tot
gelding komt in de hoogte van de totale reclamebudgetten van het adverte~
rend~bedrijfsleven~ terwijl de prijs thans een veel belangrijker element is
geworden in de besteding van die budgetten~ zulks omdat voor de oorlog de
budgetten voor reclame in massa~media praktisch uitsluitend in de dagg
bladen besteed kónden worden~ terwijl door de opkomst van andere media
thans geheel andere bestedingsmogelijkheden aanwezig zijn~ waarvan de
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aanwending naar wij vermoeden voor een belangrijk deel ook door de prijs
bepaald zal wordent Met name willen wij wijzen op het gevaar~ dat de ad~
vertentietarieven van dagbladen met grote of zeer grote oplagen en met op
zich redelijke peilprijzen zó hoog worden~ dat de adverteerder ~ erkennende
de redelijkheid van de peilprijs ~ toch niet meer bereid is het gevraagde
tarief te betalen~ omdat door dit tarief de kosten van adverteren in het dag~
blad in relatie tot het reclamebudget van de adverteerder te hoog wordent
Wellicht zou voor dit probleem een oplossing gevonden kunnen worden
door het invoeren van rayontarieven~ óók in grote stedelijke agglomoratiest
Het onderscheid in advertentiebezetting tussen regionale en landelijke dag~
bladen zal naar wij vermoeden enerzijds groter zijn geworden~ doordat de
nationale bladen meer schade ondervinden van de RtTtVt~reclame dan de
regionale bladen~ anderzijds echter~ zullen de regionale bladen ~ waaronder
begrepen de nationale bladen met een sterk regionale functie ~ nadelige get
volgen ondervinden van de huistaan~huisbladen~ nieuwsbladen en Ibelow~
theAiné activiteiten~ Hoe het ook zij~ het wil ons voorkomen~ dat tengevolt
ge van de geschetste ontwikkelingen de prijs voor beide groepen dagbladen
een aanzienlijk grotere invloed is gaan uitoefenen dan in de vooroorlogse
situatie~ waarop het N~Etlt~rapport betrekking had~ Nader onderzoek zou de
juistheid van deze hypothese moeten aantonen~

ltl~a~ De peilprijs

De prijs per eenheid product is de advertentieprijs per kolommillimeter~ In
het streven om de advertentieprijzen per dagblad onderling vergelijkbaar te
maken is men gekomen tot het begrip peilprijst De meest toegepaste formule
is als volgttg

KS x Pc x l O~ OOO
P m

KW X Bo

waarbij~
P w peilprijs lin centenj
KS w gestandaardiseerde kolombreedte faO mmtj
P C w mm~prijs in centen jdoorgaans bij een contract van SOOO mmt

regelO io
KW ~ werkelijke kolombreedte
Bo w betaalde oplage

Door aldus het mm~tarief van alle dagbladen om te rekenen tot een peilprijs
kunnen de tarieven van dagbladen met verschillende oplagen en verschillen~
de kolombreedte toch met elkaar vergeleken wordent
Het peilprijsbegrip is echter een reeds lang omstreden begript Rooij heeft al
in IJbfi een aantal bezwaren geformuleerd en hij verwijst naar reeds in I J lg
gepubliceerde bezwaren tegen de peilprijs~ ii De bezwaren tegen de peilprijs
zijn als volgt samengevat in het geciteerde artikel van Stoelingai iZ
aj IMen vergelijkt uitsluitend mm~prijs~ oplage en kolombreedte~ terwijl
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men voorbij gaat aan moeilijk meetbare factoren als kwaliteit van het blad
zelf~ niveau van de lezerskring~ druk~ opmaakllay~out~ binding van de lezer
met het blad~ verhouding redactieladvertentiepaginals etc~
bj Doordat de peilprijs afhankelijk is van de gekozen mm~prijs jzoals ge~
zegd doorgaans gekozen op basis van een contract ter grootte van bOOO mmt
regelsj~ is deze geen constante factor~ doch verandert zij voor elk contract~
Bovendien moeten er voor Ingezonden Mededelingen weer andere prijzen
worden berekendt
cj De peilprijs is slechts toe te passen op bladen met een mmttarief jdag~
bladen~ nieuwsbladen en huis~aanthuisbladenj en uitsluitend van enig nut
voor vergelijking van gelijksoortige bladen ~eenzelfde tariefstaffel~ ongeveer
gelijke oplage~ verschijnend in eenzelfde gebied of behorend tot eenzelfde
groep zoals bijv~ ochtendbladen en Istandingltbladenjt Daarnaast kan een
vergelijking worden gemaakt van de tarieven van een en hetzelfde blad in de
loop van de tijd ~ Maar het moeilijkst verteerbaar aan de peilprijsformule is~
dat zij het bereik van het medium volkomen negeert~ In media~planning
anno I Jfi~ is die peilprijsformule om die reden een volmaakt overbodig~ van
geen praktische waarde zijnd stuk reclametantiek gewordent Zij heeft ~ en
het is nog onbegrijpelijk dat het zo lang heeft geduurd ~ haar tijd gehadt Ze
is IIuitll t Ze is Ilcomplètement passéll~ Ze had al lang overleden moeten zijn en
het wordt tijd dat we haar ~ hoe dan ook ~ ten grave dragentl

Hoewel het na dit citaat nog nauwelijks oirbaar lijkt ~ willen wij toch nog
wijzen op een positief punt van de peilprijst Het wil ons namelijk voor~
komen dat de peilprijs een relatie wil leggen met de kostprijs van de
advertentie~ Het is immers duidelijk~ dat een advertentie duurder moet
zijn wanneer zij in een grotere oplage moet worden gedrukt dan in een
kleinere oplaget Er gaat meer papier in zitten~ de druktijd is langer en de
expeditiekosten zijn hoger~ Wanneer men stelt dat de advertentieprijs een
vergoeding behoort te zijn voor de advertentiekosten en een bijdrage moet
leveren aan de winst~ is het niet geheel onredelijk het advertentietarief uit te
drukken in een prijs per gedrukte eenheden~ bijvt per ~ O~ OOO~
Het probleem schuilt echter in diepste wezen hierin~ dat de peilprijs ervan
uitgaat~ dat een advertentie niet meer is dan een gedrukt stukje papier in een
dagblad~ dat tezamen met de rest van de krant bij een xtaantal abonnees
wordt thuisbezorgdt Wanneer die opvatting juist zou zijn~ zou men de
tarieven van de dagbladadvertenties inderdaad kunnen vergelijken door ze op
eenzelfde f OtOOO oplagenoemer te brengen~
Zoals wij in hoofdstuk l O hebben uiteengezet is de dagbladadvertentie
echter in haar fysieke verschijningsvorm weliswaar een stukje bedrukt
papier~ maar wezenlijk is ze iets heel anderst En dan laten we nog buiten
beschouwing dat zelfs de kwaliteit van dat drukwerk nog van dagblad tot
dagblad aanzienlijk verschiltt De kritiek op de peilprijs is duidelijk heviger
geworden naar de mate dat het inzicht in wezen en functie van de dagblad~
advertentie onder invloed van het marketingtdenken bij media en adverteert
ders is gegroeid~ Evenals Stoelinga vestigde reeds Rooij er de aandacht op
dat met name de kwalitatieve aspecten~ die in hoge mate de waarde van de
dagbladadvertentie als communicatiemiddel bepalen~ in de peilprijs op geen
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enkele wijze tot uitdrukking komen i s~~ terwijl~ zoals wij bij de bespreking
van het productbeleid zagen~ met name die kwalitatieve aspecten maar ook
de kwantitatieve aspecten en de intrinsieke kenmerken aanleiding kunnen
zijn tot aanzienlijke Iadvertentionele kostenl bij de media die toch ook door
de advertentieprijs gedekt zullen moeten wordent Wij zijn van mening dat
het probleem van de peilprijs dan ook niet zozeer gelegen is in de poging de
advertentietarieven der verschillende dagbladen onderling vergelijkbaar te
maken door de tarieven om te rekenen op basis van een bepaalde oplaget
Het probleem ligt in het feit dat de factor Pc als een datum wordt aanvaard~
terwijl de wijze waarop die factor zou moeten worden berekend volstrekt
wordt genegeerdt Omdat~ zoals wij hierboven aantoonden~ de relatie tussen
tarief en oplage op zich redelijke aspecten heeft~ zouden wij er dan ook geen
voorstander van zijn het oplagecijfer zonder meer te vervangen door bijv~
een bereiksgegevent Wij zien de oplage duidelijk als een materieël element
dat in de prijsstelling niet mag ontbreken~ terwijl wij daarnaast het bereikst
gegeven ~ naast vele andere ~ als een kwaliteitskenmerk zien~ dat zeker ook
in de prijs~ maar dan in de factor Pc begrepen moet worden~
Omdat de historisch gegroeide en tot op heden grosso modo aanvaarde
advertentietarieven der dagbladen feitelijk hun marktfunctie vervullen~ komt
het ons noodzakelijk voor die feitelijk gehanteerde tarieven als uitgangspunt
voor een nieuwe tariefstelling te handhavent In deze visie zouden bij de
bepaling van de Pc de volgende factoren een rol moeten spelent
l t Het huidige historisch gehanteerde tarief bij een contract van SOCIO mmt

Zt De technische aspecten voorzover die betrekking hebben op de normale
zwarttwit druk jextra kosten voor kleurgebruik kunnen in de vorm van extra
toeslagen gehandhaafd blijven~~
Deze technische aspecten zouden onzes inziens betrekking moeten hebben op
de papierkwaliteit en de drukkwaliteitt Een bepaalde papierkwaliteit zou als
standaard aanvaard moeten worden op factor l~ terwijl betere kwaliteiten
een hogere~ en lagere kwaliteiten een lagere waardering zouden moeten
krijgen~ Het zal uiterst moeilijk zijn de drukkwaliteit in een factor te kwanti~
ficerent Hoe dit probleem moet worden opgelost is een zaak van technische
deskundigen~ waarbij wellicht het Instituut voor Grafische Technieken
behulpzaam zou kunnen zijn~ Afgezien van dit technische probleem lijkt het
ons redelijk dat de inspanningen van een onderneming om een puntgave
reproductie te produceren in de prijs tot uitdrukking moet komen~ terwijl
anderzijds de bladen die kosten besparen door minder aandacht aan de
reproductiekwaliteit te besteden dan ook met een lagere prijs genoegen
zullen moeten nement Daarbij zou men onzes inziens uit moeten gaan van de
reproductiekwaliteit van het drukwerk dat door de dagbladen geheel is ver~
vaardigd~ Daardoor wordt immers de invloed van door de adverteerders
aangeleverde materialen van inferieure of zeer goede kwaliteit uitgeschakeldt
Wij achten het in dit verband redelijk~ dat adverteerders die hele~pagina~
matrijzen toeleveren een korting krijgen~ omdat de dagbladen bij de verwert
king van goede matrijzen op paginaformaat aanzienlijk minder kosten hebt
ben c~qt dat op een volledige zetadvertentie een extra toeslag wordt beret
kendt Deze korting kan onzes inziens niet verstrekt worden voor deel~ma~
trijzen~ waarvan immers vlakstypes gemaakt moeten worden~ en evenmin
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voor clichë s~ die immers eerst in de lay~out moeten worden ingepast en
daarna nog gepr~gd moeten wordent
S t De redactionele kwaliteit van het dagblad uitgedrukt in een autoriteitst
factort Deze autoriteitsfactor te bepalen zal zeer moeilijk zijnt Vast staat dat
ze bepaald zou moeten worden op basis van autoriteitsonderzoek in de lezers~
kring van het dagblad~ welk onderzoek dan uiteraard voor ieder dagblad
afzonderlijk~ doch langs nationaal genormaliseerde methoden en technieken
zou dienen te worden uitgevoerd~ Het gaat immers niet om de autoriteit die
op basis van journalistieke door de redactie of de uitgever zelf vastgestelde
criteria zou moeten worden toegekend~ maar het gaat om de autoriteit die
de lezers aan hun dagblad toekennen~ Het probleem is niet zozeer een goed
inzicht te verkrijgen in de verschillende elementen die tot het autoriteitst
gegeven bijdragen ~gehechtheid~ waardering~ image~~ veel moeilijker zal het
zijn dit inzicht op een aanvaardbare en genormaliseerde wijze te kwantificet
rent
~~ De redactionele kwaliteit uitgedrukt in een verhoudingsfactor betreft
fende de omvang van de redactionele tot de advertentionele informatie~
S~ Een bereiksfactor die hoe dan ook een relatie tussen bereik en oplage
moet weergevent
fi ~ Een factor die betrekking heeft op de samenstelling van de lezerskring~
waarbij vooral de samenstelling naar socioteconomische kenmerken van
belang is~

Hoe al deze factoren in een prijsbeleid tot uitdrukking gebracht moeten
worden~ is een uiterst complex vraagstuk~ Het belangrijkste is dat de prijst
stelling drie functies moet vervullew
a~ de prijs moet een redelijk prijsvergelijkingsinstrument tussen de bladen
zijn~ zoals de peilprijs ondanks alle kritiek feitelijk in ieder geval nog steeds
is~
b ~ de prijs zal in ieder geval een kostenvergoeding plus winsttoeslag voor
de dagbladuitgever moeten opleveren~
ct in de prijs zullen de kwaliteitsverschillen tussen de verschillende media
tot uitdrukking moeten koment

Kon Rooij in fJSfi nog stellew IDe steen der wijzen is nog niet gevondent
De gewone peilprijs blijft vooralsnog een bruikbaar uitgangspunt voor de
bepaling van de pubiiciteitswaarde ook van de dagbladen~ doch niet meer
dan daY la na de sedertdien door de ontwikkeling van de media~research
verworven inzichten moet men thans concluderen~ dat de peilprijs juist als
middel ter onderlinge vergelijking van de publiciteitswaarde der media vol~
komen heeft afgedaan~ vooral omdat het kwalitatieve aspect ontbreektt Om
met Stoelinga te sprekeni ~de peilprijsformule is Icomplètement passé t Ze
had al lang overleden moeten zijn en het wordt tijd dat we haar ~ hoe dan
ook ~ ten grave drageC
Het probleem is echter dat het Ihoe dan ookl of Ide steen der wijzW nog
steeds niet is Iuitjgevonden~ Adverteerders en media~ zullen bij de beoordet
ling en vaststelling van hun tarieven de peilprijs blijven hanteren~ zolang er
geen aanvaardbaar substituut voor gevonden is~ Het lijkt echter wel noodt
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zakelijk dat alle betrokken partijen ~ bureaus en media gezamenlijk actief
naar dat substituut op zoek gaant

l IA De advertentieprijs in het bijzonder

In de vorige paragraaf hebben wij aangegeven welke factoren een rol zouden
moeten spelen bij de bepaling van de marktprijs voor de dagbladadvertentiet
In de praktijk komt daar niets van terechtt Men kan stellen dat de prijzen
voor de dagbladadvertenties evenals die voor de abonnementen histot
risch zijn bepaald en dat kostprijs en marktsituatie op die prijsbepaling
slechts weinig invloed hebben ~ De enige factoren van betekenis die invloed
uitoefenen op de advertentieprijzen zijn in feite de oplagecijfers en de
collectieve inflatiecorrecties van de gezamenlijke dagbladen via de N ~ D ~ P~
Ten aanzien van de invloed van de oplage is het dan eigenlijk nog niet eens
juist om van een prijscorrectie te sprekent Immers een stijgende oplage die
wordt doorberekend in de advertentieprijzen ~ verhoogt wel de tarieven ~
echter bij handhaving van de peilprijs ~ Een dagblad dat bij een
oplage van fiO ~ OOO een tarief hanteert van SO cent per mm bij een
bOOO mm~contract ~ heeft een peilprijs van b cent ~ Wanneer de betaalde
oplage stijgt tot bijvt fifi ~ OOO zal het advertentietarief eveneens met I O~ó
stijgen tot BB cent ~ De peilprijs blijft in dat geval gehandhaafd op b cent per
mmt
Overigens is het een merkwaardige zaak dat deze koppeling van de tarieven
aan de betaalde oplage algemeen is aanvaard ~ Men gaat er daarbij name~
lijk van uit dat een stijging van de betaalde oplage met I Wó leidt tot een
stijging van Ka van eveneens f N~ ~ welke kostenstijging dus automatisch
door een tariefsaanpassing van I O~ó mag worden gecompenseerd volgens de
volgende formule~

Pp x Bo

Pt tO~OOO

waarbij ~

Pt w tarief

pp ~ peilprijs
Bo ~ betaalde oplage

Deze formule is sedert jaren in feite door adverteerders~ media en het
departement van economische zaken aanvaard~ Men neemt derhalve aan dat
er een lineair verband is tussen oplagestijging en stijging van de kosten van

de advertentionele informatie ctqt tussen oplagedaling en daling van die

kosten~ een en ander volgens de grafiek van figuur f fit
Het merkwaardige is dat dit veronderstelde verband voorzover wij weten~

nooit is aangetoond en onzes inziens ook niet aangetoond kan worden~ zolang

inzicht in de factor Ka ontbreekt~ Verhoging van de peilprijs zelf is een

uiterst moeilijke aangelegenheid~ waartegen zich met name de Bond van
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Ka

Ka w kosten
advertentionele informatie

Bo w betaalde oplage

Pt n tarief

Bo
Fig~ tfi ~ De lineaire verhouding kosten ~ oplaget

Adverteerders voortdurend verzet~ De enige factor die door adverteerders
wellicht node~ maar dan toch feitelijk wordt geaccepteerd is de inflatiet
factort De NtD ~ P ~ verhoogt sedert een aantal jaren de peilprijzen periodiek
met een percentage dat als inflatiecorrectie kan worden aangemerkt~ Daar~
naast neemt de Bond van Adverteerders een betrekkelijk soepele houding
aan ten opzichte van die dagbladen die door de frequente en aanzienlijke
abonnementsprijsverhogingen een geringe teruggang vertonen in hun betaalt
de oplaget Doordat die bladen in die gevallen hun tarief niet verlagen~ stijgt
in feite hun peilprijst Omgekeerd zullen die bladen hun tarieven pas weer
kunnen verhogen wanneer zij hun oude hogere oplagecijfers weer zijn gepas~
seerdt
Uit dit alles blijkt wel~ dat de tariefstelling voor de dagbladadvertentie een
merkwaardige zaak ist de relatie tussen kosten en prijs kan niet worden
aangetoond en dus speelt die relatie in de feitelijke tariefstelling geen rol~ er
wordt een lineaire relatie tussen kostern en oplagestijging aanvaard die
nergens als reëel bestaand is aangetoond~ en werkelijke kostenstijgingen van
lonen en grondstoffen mogen niet worden doorberekend dan alleen aan de
hand van algemene inflatiecorrectiest is
Wanneer men deze situatie koppelt aan de algemene kritiek op de peilprijs~
is het duidelijk dat een afzonderlijke studie over het advertentieprijsbeleid
dringende noodzaak ist Een studie overigens~ die zonder verbijzondering van
kosten onzes inziens uiterst moeilijk verricht zal kunnen worden~ Dat de
advertentieprijs als marketing~instrument een uiterst moeilijk hanteerbaar
instrument is~ zal na het bovenstaande geen verbazing wekken~
Afgezien van tariefsverlagingen veroorzaakt door oplagevermindering ~ en
dus met handhaving van de bestaande peilprijs ~ zijn ons slechts zeer incit
dentele gevallen bekend waarin de advertentieprijs werkelijk als marketing~
instrument wordt gehanteerdt Vooral in de concurrentie met de huis~aant
huisbladen blijkt deze praktische onmogelijkheid om met het prijs~
instrument te werken tot grote problemen te leiden~ Het huidige
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prijsmechanisme maakt het ook onmogelijk om anders dan met algemene
kwantumkortingen het prijsinstrument te hanteren op het gebied van de
marktsegmentatie ~ Het is bij het huidige systeem praktisch niet mogelijk
voor bepaalde branches met introductieprijzen te komen ~ omdat dit gezien
het vigerende systeem ongetwijfeld tot repercussies bij andere adverteerders
zou leiden ~ ook al moet erkend worden dat theoretisch de prijsgedragsregels
zich niet tegen een dergelijk systeem verzetten ~
Waar een branchegewijze marktsegmentatie met inschakeling van het prijs~
instrument praktisch niet mogelijk is~ moet geconstateerd worden dat een
zekere vorm van marktsegmentatie met inschakeling van het prijsinstrument
wel wordt gehanteerd ~ doordat in feite een onderscheid wordt gemaakt ~ met
name in de tariefstelling ~ tussen verschillende soorten advertentiest Wij
wezen reedslb op het onderscheid in prijs tussen advertenties die de media
bereiken ~ al of niet met inschakeling van bureaus ~ en op het verschil in prijs
tussen algemene en rayomadvertenties ~ waarvoor afwijkende tarieven gelden
Daarnaast gelden veelal speciale prijzen voor de zgnt kleine gerubriceerde
advertenties ~ de familieberichten ~ personeelsadvertenties en overige adver~
tentiest
Het gaat ons echter te ver om deze indeling in verschillende soorten ad~
vertenties met verschillende prijzen te kwalificeren als een bewuste vorm van
marktsegmentatiet Daarvoor is immers nodig~ dat sprake is van een bewust
marketing~beleid voor ieder marktsegment~ Welnu ~ dat is veelal afwezig ~
Naast de afzonderlijke prijsstelling voor verschillende soorten advertenties
moet nog gewezen worden op de verschillende kortingsystement Enerzijds
worden ~ zoals reeds eerder gemeld ~ kortingen verleend aan erkende reciame~
bureaus en zelfverzorgers fresp ~ t lBW~ en M~ó j ~ daarnaast bestaan er nog de
zgn ~ kwantumkortingen die verleend worden door het invoeren van de zgn ~
contractstaffels waarbij variërend van t ~ OOO mm~contracten tot
BOOtOOO mmtcontracten en incidenteel nog hoger per contracthoogte afzorn
derlijke mmtprijzen worden berekendt
Tenslotte moet nog gewezen worden op de korting voor liefdadigheidsinstelt
lingen of instellingen van algemeen maatschappelijk belang ~ De dagbladuit~
gevers mogen voor dergelijke advertenties een extra korting verstrekken van
Zb~ót
Wanneer wij in deze gecompliceerde materie enige orde trachten te scheppen
dienen we een onderscheid te maken tussen afzonderlijke tarieven~ speciale
kortingen en speciale toeslagent
We komen dan met betrekking tot de verschillende tarieven tot het over
zicht~ zoals gegeven in tabel ZM
De verschillende kortingen kunnen we onderscheiden in prestatiekortingen~
kwantumkortingen en algemene kortingen lzie tabel ZHj
Bij dit kortingenoverzicht dient men zich te realiseren i
a ~ dat de meeste ko rt ingen betrekking kunnen hebben op de meeste tarie~
ven ~
bt dat per advertentie soms meerdere ko rt ingen gegeven kunnen worden ~
De meest voorkomende combinatie is de bureaukorting en de kwantum~
korting~
Naast de kwestie van de verschillende tarieven en de verschillende kortingen
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Tabel Z~l Overzicht tarieven en soorten advertenties

alget Bijzondere tarieven
meen
tarief A B C Dt E

t Z a g

alle advertenties met uitzondering van onderstaande
soorten advertenties x
personeelsadvertenties x
familieberichten x
gerubriceerde advertenties x
rayon~advertenties x x x x
diversen t l x
~ Sommige bladen kennen naast hun algemeen tarief slechts een rayontarief~ Andere
bladen hanteren meerdere~ per rayon verschillende rayontarieven~
~ t Onder diversen vallen vaak per blad zeer uiteenlopende advertenties~ bijv~ voor ver~
makelijkheden~ Voorts vallen onder deze rubriek ad hoc tarieven die bij bijzondere eve~
nementen lbijv~ jubileumnummerl speciaal ad hoc worden vastgesteld~

Tabel ZH Overzicht tariefskortingen

prestatie~ kwantumkortingeny algemene
kortingen kortingen

l Z f Z~ a S E ~ t

bureaukorting x
zelfverzorgerskorting x

l ~ OOO mm~contract x
ZtSOO mm~contract x
b ~ OOO mm~contract x

IO ~ OOO mm~contract x
ZfitOOO mm~contract x

IOO ~ OOO mm~contract x
JOO~ OOO mmtcontracrt x
instelling algemeen nut x

De kwantumkortingen worden meestal niet gegeven in percentages ~ zoals de pres~
tatiekorting ~ doch in speciale contracttarieven Omdat deze speciale tarieven ech~
ter duidelijk het karakter hebben van een korting~ hebben wij ze hier als korting en niet
als speciaal tarief behandeld~
f t De contractstaffels zijn veelal per dagbladbedrijf verschillendt Er zijn ook SO ~ OOO
en ZOOtOOO mm~contracten en nog andere afwijkingen van de hier weergegeven staffel
komen voor~

moet nog gewezen worden op het bestaan van verschillende toeslagen~ In het
algemeen wordt met twee soorten van toeslagen gewerkti
at Toeslagen voor extra technische bewerkingent
Deze toeslagen worden veelal berekend voor eem~ tweet of meerkleurendruk
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en voor Hitfi kleurenpaginals~ De wijze waarop deze berekend worden en
kunnen worden bespraken wij reeds in paragraaf ~ O ~ S~ l t i~
b ~ Toeslagen voor plaatsing op speciale plaatsen~
Daarbij onderscheiden wei
l t toeslag voor Ingezonden Mededelingen~
Zt extra toeslag voor Ingezonden Mededelingen op voorpagina~
S t nog een extra toeslag voor Ingezonden Mededelingen op bepaalde plaats

op voorpagina floorl van de krant~~
at toeslag voor geëiste plaats op bepaalde advertentiepagina naast bepaalde

redactiepaginat

Hoewel wij met deze overzichten gepoogd hebben enige orde te scheppen~ is

het duidelijk dat de facturering van advertenties~ de betaling en de debi~

teuren~ en crediteurenbewaking voor de media enerzijds en bureaus ander~

zijds een enorme administratieve inspanning vergtt Het is dan ook begrijpet

lijk dat in deze door adverteerders en bureaus op standaardisatie en vereen~

voudiging wordt aangedrongen~ temeer omdat thans met verschillende
soorten kortingen en tarieven wordt gewerkt~ waarvan wij in bovenstaande
schema~s slechts de meest voorkomende hebben aangegeven~ terwijl boven~

dien ieder blad nog met verschillende tariefhoogten werkt~
Het komt ons wenselijk voor dat het gehele vraagstuk van tarieven en

kortingen en toeslagen wordt gecombineerd met de studie over peilprijzen

en tariefsprijzent Het voeren van speciale tarieven en het verlenen van

kortingen en het berekenen van toeslagen is in een goed marketingtbeleid

een kwestie van zorgvuldige calculatie~ waarbij kosten en verwachte meer~

opbrengst in relatie tot de winstcapaciteit zorgvuldig worden afgewogen~

In de dagbladpers is hiervan geen spraket De meeste tarieven~ kortingen en

toeslagen zijn historisch gegroeid en aanvaard en er bestaat practisch geen

enkel inzicht op hun effecten op omzet~ kosten en winst~ Een nadere
bezinning op die problematiek is dus niet alleen van belang voor de ver~
hoging van de efficiency in de administratieve verwerking~ maar ook tern

einde meer inzicht te krijgen in de bedrijfseconomische effecten van deze

wat al te lichtzinnig gehanteerde prijsinstrumenten~
Gezien de toch al buitengewoon gecompliceerde situatie zal het duidelijk

zijn waarom marktsegmentatie per branche met gebruikmaking van het

prijsinstrument~ hoewel volgens de gedragsregels wel toegestaan~ in de prakt

tijk onmogelijk ist De chaos op het gebied van tarieven en kortingen zou

onoverzienbaar wordent

l Z De verkoopkanalen in de advertentiesector

Aangezien de dagbladadvertentie fysiek deel uitmaakt van het dagblad

behoeven wij niet nader in te gaan op de fysieke distributie van de dagblad~

advertentiet Wij kunnen volstaan met terzake te verwijzen naar de distributie

van het dagblad~ zoals behandeld in hoofdstuk B ~
Wel zij hier echter nogmaals opgemerkt~ dat het wenselijk is de kosten van

SZH



de distributie van het dagblad naar rato van het aantal redactiet~ ctq~ adver~
tentiepagina~s te verdelen over de advertentiet en abonnementenexploitatie~
Alvorens ons bezig te houden met de bespreking van de verkoopkanalen in de
advertentiesector lijkt het ons hier de plaats te wijzen op een fundamenteel
verschil in de marketingttechniek voor de abonnementen~ en voor de adver~
tentiesector~
In de abonnementensector hebben wij te doen met consumentenmarketing~
omdat het verkochte product uiteindelijk wordt verbruikt door de corn
sument~ bovendien rechtstreeks aan de consument wordt verkocht~
De dagbladtadvertentie daarentegen wordt verkocht op verschillende
markten en wel eveneens op de consumentenmarkt en voorts op de resellers~
markt~ de industriële markt en de overheidsmarkt~ Daarbij dient rekening
gehouden te worden met de omstandigheid dat vele adverteerders op de
resellersmarkt en de industriële markt gebruik maken van de diensten van
een erkend reclame~adviesbureau~ Omdat de promotionele benadering van
de bureaus geheel eigen eisen stelt~ die~ zoals wij in het volgend hoofdstuk
zullen zien~ geheel afwijkt van de promotionele benadering van de adverteer~
ders in de resellersmarkt en de industriële markt~ die rechtstreeks adverte~
ren~ zullen wij de erkende reclame~adviesbureaus als een zelfstandige markt
behandelent Daarnaast onderscheiden we in de resellersmarkt en de
industriële markt nog de erkende zelfverzorgert Omdat de promotionele
benadering van de erkende zelverzorger in hoofdlijnen overeenkomt met die
van de erkende reclame~adviesbureaus~ zullen wij de erkende zelfverzorgers
en de erkende reclametadviesbureaus als één markt behandelen~ Kortheidst
halve duiden wij deze markt in het vervolg aan met de term bureaumarktt
Wanneer wij in het vervolg derhalve spreken over de adverteerders op de
resellersmarkt~ de industriële en de overheidsmarkt bedoelen wij slechts die
adverteerders op die markten~ die zonder erkend zelfverzorger te zijn~ rechtt
streeks en zonder inschakeling van bureaus hun advertentiezaken regelen
met de betrokken dagbladen~
De adverteerder op de consumentenmarkt zal veelal adverteren ter bevredi~
ging van een persoonlijke behoeftet Deze kan bestaan uit het annonceren
van gebeurtenissen in zijn familie ~familiebericht~~ uit het privé te koop of te
huur aanbieden of vragen van goederen en diensten~ die strekken tot het
bevredigen van persoonlijke behoeftent
De adverteerder op de resellersmarkt ~

IThe reseller market is the market consisting of individuals and organizations~ commont
ly called middlemen~ selling intermediaires~ dealers~ or distributors~ who acquire goods
for the purpose of reselling or renting them to others at a profiY~

~ maakt van de advertentionele diensten gebruik als een promotie~instrw
ment ten behoeve van zijn onderneming~ waarbij het hem er veelal om zal
gaan een reclamecontact tot stand te brengen tussen zijn onderneming en
die consumenten die hij als prospects voor de producten die hij verkoopt
heeft afgebakend~
De adverteerder op de industriële markt is veelal de adverteerder~ die de
dagbladadvertentie benut om merkenreclame te voeren voor een of meer van
zijn productent Hij adverteert veelal met de bedoeling om de merkbekendheid
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en de prijzen van zijn producten en diensten bij de consument bekend te
maken en minder om een rechtstreeks contact tussen zijn bedrijf en de
consument tot stand te brengen~ omdat het contact meestal tussen zijn
producten en de consument tot stand gebracht zal worden via de resellers~
marktt
De overheidsmarkt tenslotte bestaat uit adverteerders die ofwel voldoen aan
wettelijke publicatieverplichtingen ofwel zich tot de burgers willen richten
teneinde voorlichting te geven over verschillende aspecten van de overheidst
taak~ commerciële belangen spelen daarbij in tegenstelling tot de resellers~
markt en de industriële markt geen rolt
Gelet op deze verschillende productfuncties van de dagbladadvertentie op de
verschillende marktsegmenten~ zal de dagbladuitgever voor ieder marktt
segment een afzonderlijke marketing~strategie dienen te ontwerpen en ieder
segment derhalve met een eigen aangepaste promotionaltmix dienen te bet
naderent
De organisatie van het verkoopapparaat in de advertentiesector zal op die
omstandigheid afgestemd moeten zijnt
Naast deze marktsegmentatie op basis van verschillende marktcategorieën
komt nog een marktsegmentatie voor op basis van advertentiecategorieën
die op meerdere markten voorkoment Wij wezen er in het bovenstaande op~
dat sommige soorten advertenties ~ familieberichten~ gerubriceerde adver~
tenties~ merkenadvertenties ~ hoofdzakelijk gebonden zijn aan bepaalde
marktcategorieën jrespt de consumentenmarkt en de industriële marktl~
Enkele advertentiecategorieën zijn echter aan geen enkele markt gebonden~
ctqt komen op alle markten voor bijv~ personeelsadvertenties en de zgn~
~financial advertising~ waarin ondernemingen door een vorm van institutiot
nele reclame het vertrouwen van de financiële wereld in hun onderneming
willen bevestigent Met name met de markt voor personeelsadvertenties zal
de organisatie van het verkoopapparaat rekening moeten houden~ In hoofd~
stuk IS zullen wij een afzonderlijke paragraaf aan deze markt voor catego~
riale advertenties wijdenti

l Zt l t De organisatie van het verkoopapparaat

Evenals bij de abonnementenverkoop constateren we~ dat de verkoop van
advertentionele diensten praktisch geheel zonder inschakeling van tussern
personen rechtstreeks geschiedt door de uitgever of diens medewerkers aan
de adverteerder~ of diens vertegenwoordiger~ het reclamebureau~
Slechts in enkele gevallen is er sprake van een tussenschakelt Met name komt
dit voor bij regionale kranten die voor de verkoop van nationale advertem
ties soms een advertentietacquisiteur inschakelen ais agentt Men kan deze
agenten nauwelijks als tussenhandel beschouwen~ veel meer zijn zij een
soort freeAance vertegenwoordigers die uitsluitend op provisiebasis hun
werkzaamheden verrichtent Soms opereren dergelijke agenten ook voor de
advertentiewerving in het buitenland~J
Het is wellicht overbodig er volledigheidshalve nog eens op te wijzen~ dat het
erkende reclametadviesbureau niet gezien kan worden als een verkoopkanaal
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van de uitgever~ Integendeel~ het erkend reclame~adviesbureau treedt op
namens de adverteerder en dient uitsluitend het belang van de adverteerder
en niet het belang van de dagbladuitgever~ Het ogenschijnlijk merkwaardige
feit dat de uitgever door middel van het verlenen van een bureaukorting meebetaalt aan de diensten die het bureau voor de adverteerder verricht~ doet
daar niets aan aft Deze korting hebben wij in het vorige hoofdstuk een prest
tatiekorting genoemd~ niet omdat het bureau een prestatie levert in de vorm
van advertentietopdrachten~ doch omdat het bureau mede tot genoegen van
de dagbladen zorg draagt voor een zo perfect mogelijke behandeling van de
advertentiecopy en het advertentiemateriaal~ en omdat het bureau tegern
over het dagblad de betalingsverplichting van de adverteerder overneemt~
zodat het dagblad mede op grond van de door de Regelen van het Adverten~
tiewezen in hoge mate gegarandeerde solvabiliteit van het bureau op redelijk
snelle betaling van de advertentiefacturen kan rekenent Op grond van deze
beide argumenten hebben wij de bureaukorting als een prestatiekorting
gekwalificeerd~ die dus niet met de omzetprovisie mag worden verwardt
In dit opzicht is de functie van de begrafenisondernemer vergelijkbaar met
de functie van het reclame~adviesbureau~ Ook de begrafenisondernemer
treedt op namens zijn opdrachtgever en niet namens het dagblad~ De korting
die de begrafenisondernemer krijgt~ heeft dan ook een karakter dat vergelijkt
baar is met de bureaukorting~ Het is een soort prestatiekorting en zeker
geen provisieregeling~
Evenals bij de abonnementenverkoop moet de oorzaak van deze rechtt
streekse verkoop zonder inschakeling van de tussenhandel gezocht worden
in de aard van de advertentionele dienst die de uitgever op de adverteerders~
markt aanbiedt~ en in de organisatie van de markt van adverteerderszijde~ De
belangrijkste functie van de tussenhandel is immers de distributie van
goederen van fabrikant naar consument~ Welnu~ in feite vervult de dagblad~
uitgever in de advertentiesector voor een groot deel zelf die distributie~
functie~ hij Itransporteertl o~a~ de reclameboodschap van de adverteerder in
diens opdracht naar de door de adverteerder beoogde doelgroep binnen de
lezerskring van zijn dagbladt Die distributiefunctie kan de uitgever uiteraard
niet overdragen en zeker niet aan een tussenpersoon tussen hem en de adver~
teerdert De tussenhandel zou hoogstens theoretisch de functie kunnen ver~
vullen advertentieruimte bij het dagblad in te kopen en daarna met winst
aan de adverteerder door te verkopen~ Welnu~ dit is om vier redenen prak~
tisch niet realiseerbaar~
Op de eerste plaats niet omdat de door de uitgever geleverde dienst fysiek
niet bestaat uit het leveren van drukwerk aan de adverteerder~ maar uit het
leveren van drukwerk van de adverteerder aan de lezerskring~ waarbij dus de
tussenhandel geen enkele functie kan vervullent
Op de tweede plaats is voorwaarde voor die levering van drukwerk aan de
lezer~ dat de adverteerder zijn advertentionele copy eerst aan de dagblad~
uitgever toelevert~ Gezien de vereiste actualiteit van de dagbladadvertentie is
het omslachtig en tijdrovend dat de adverteerder of diens bureau zulks zou
doen via een tussenpersoon~
Op de derde plaats is het aantal aanbieders van advertentieruimte zo gering~
zijn de winstmarges van de uitgevers zo klein en is de behoefte aan zo laag
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mogelijke tarieven bij de adverteerders zo groot~ dat in de huidige tijd ook
economisch voor een tussenhandel tussen adverteerder en medium geen
plaats ist
Tenslotte is het eveneens praktisch onmogelijk het noodzakelijke commer~
ciële en technische contact tussen adverteerder en uitgever te laten verlopen
via een tussenhandelt

IIZ A~ Ilt De traditionele verkooporganisatie
Van oudsher is de traditionele verkooporganisatie territoriaal georganiseerdt
Het verspreidingsgebied van het dagblad is ingedeeld in een of meer Cebuco~
verzorgingsgebieden waarin een aantal advertentievertegenwoordigers werk~
zaam is~ Het is hun taak binnen hun rayon de adverteerders op te sporen~
advertentiecontracten af te sluiten en eventueel de advertentiecopy bij de
adverteerder op te halen en bij het hoofdbureau tijdig af te leverent Deze
werkzaamheden worden verricht voor de regionale of plaatselijke adverteer~
der die geen bureau heeft ingeschakeld~
Op nationaal niveau opereren een of meer vertegenwoordigers wier belang~
rijkste taak het is de bureaus te bezoeken~ met de reclame~ en mediaplanners
goede contacten te onderhouden en in de gaten te houden of zijn dagblad
bij grote nationale campagnes wordt ingeschakeld of niet~ om in dit laatste
geval bij het betreffende bureau aan de bel te trekken~
De vertegenwoordigers zijn verantwoording schuldig aan een chef buiten~
dienst die vooral geinteresseerd is in het aantal millimeters dat iedere vert
tegenwoordiger hem levertt Dit hoofd van de buitendienst is bovendien
verantwoordelijk voor alle andere promotionele activiteitent Tot voor enkele
jaren was dit in feite de organisatievorm van de meeste dagbladen~ waarbij
dan bovendien de bijkantoren werden ingeschakeld voor het aannemen van
gerubriceerde advertenties en familieberichten~ waarbij soms de agent~
bezorgers tevens werden ingeschakeld~
De centrale advertentietafdeling op het hoofdkantoor~ waar de schriftelijke
en telefonische advertentie~opdrachten binnenkomen~ waar het advertentie~
materiaal binnenkomt en waar de contracten worden geregistreerd~ valt
onder de supervisie van de administratie~ omdat het immers een binnen~
dienst is~ die niet onder de buitendienst kan ressorterent
Het is evident dat deze traditionele organisatie noch in de moderne media~
planning van de bureaus en de adverteerders~ noch in het kader van een
modern marketing~beleid bij de dagbladen zelf~ nog kan functioneren en dat
dan ook bij de meeste bedrijven reeds is achterhaald~

tIZtIItZ ~ De moderne verkooporganisatie
De moderne verkooporganisatie in de advertentiesector heeft niet meer het
karakter van een Ibuitendienstl doch van een marketing~gerichte verkoop~
organisatiet In die organisatie ressorteert de centrale advertentie~afdeling dan
ook niet meer onder de administratie~ maar is ingedeeld bij de afdeling ver~
koop en ressorteert dus onder de salestmanager~ die op zijn beurt ressorteert
onder de marketing~manager~
De sales~manager is verantwoordelijk voor de directe verkooporganisatie~ In

die verkooptaak wordt hij ondersteund door de andere promotionele activi~
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teíten als reclame~ publicity en sales~promotion waarvoor onder leiding van
de marketing~manager andere functionarissen verantwoordelijk zijn en die
samen met de salestmanager het marketing~team vormen dat voor het gehele
marketing~beleid in de advertentiesector verantwoordelijk ist
Over de kwalitatieve aspecten van de Ipersonal sellingl spreken we in het
volgende hoofdstuk~ In dit hoofdstuk beperken we ons tot de organisatie
van de verkoop~ Bij die organisatie heeft de sales~manager rekening te hou~
den met een aantal factorew
at ontwikkelingen in de sector van de massa~media~
b ~ de ontwikkelingen in de reclamewereld~
ct de verschillende markten waarop hij opereert~
d ~ de territoriale organisatiet

lZ LZ l ~ De ontwikkelingen in de sector van de massa~media
In paragraaf BA a zijn wij uitvoerig ingegaan op de ontwikkeling van de
concurrentieverhouding in de advertentiesector ten gevolge van de opkomst
van nieuwe reclame~media zoals radio en televisie en de ontwikkeling van
reeds bestaande media tot forse concurrenten van de dagbladen~ zoals het
geval is met de tijdschriften~ De enkele decennia geleden nog bestaande
monopoliepositie van de dagbladen op het gebied van reclame via massat
communicatiemiddelen is door deze ontwikkelingen in de media~sector
doorbroken~ Het spreekt vanzelf dat het marketing~beleid van de dagbladen
met deze ontwikkeling ernstig rekening moet houden en dat geldt dan
uiteraard ook voor de wijze waarop de verkoopafdeling is georganiseerd~

lZ l ZZ Aansluiting bij de ontwikkelingen in de reclamewereld
De belangrijkste ontwikkeling in de reclamewereld is voor de salestmanager
naast de ontwikkelingen in de media~sector de perfectionering van de mediat
planning~ Deze heeft ertoe geleid~ dat de promotionele activiteiten van de
dagbladen op advertentioneel gebied met name voor de nationale merkent
adverteerder zijn verschoven van de personal selling naar de andere instrut
menten van de marketingtmix te weteni reclame~ publicity en sales~
promotion~ Bij de bespreking van de promotional~mix in het volgende
hoofdstuk zullen wij daar nader op ingaant Voor de verkooporganisatie is
van belang~ dat de aanwezigheid van een bureau en nationale adverteerders
bezoekende advertentievertegenwoordiger~oude~stijl niet meer noodzakelijk
is~ sterker nog zelfs niet meer wenselijk ist Dat wil niet zeggen dat de
bureaus of nationale adverteerders geen behoefte meer zouden hebben aan
contacten met de dagbladen~ Die behoefte hebben zij in verhevigde mate~
doch concentreert zich geheel op de wens van de zijde van de dagbladen
voldoende kwantitatieve en kwalitatieve media~informatie te verkrijgen en
assistentie bij de media~planningt Er bestaat in het geheel geen behoefte aan
bezoeken van een advertentievertegenwoordiger die per definitie tot taak
heeft advertentiecontracten te sluiten en dus millimeters te verkopen~ Van~
daar dat de promotionele contacten met de advertentiebureaus en de natiot
nale adverteerders niet onderhouden moeten worden door de advertentiet
vertegenwoordiger in strikte zin~ maar door andere meer gekwalificeerde
functionarissen uit het marketingtteam~ Hun activiteiten op de bureaumarkt
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kan men nauwelijks kwalificeren als personal selling~ omdat zij meestal
jookj van andere instrumenten uit de promotional~mix gebruik zullen
maken~
Dat wil niet zeggen dat in het lagere echelon van de verkoopafdeling in het
geheel geen contacten met deze nationale adverteerder worden onder~
houdent Integendeell De verkoopafdeling heeft immers ook een service~
verlenende en administratieve functie~ De bureaus en de grote nationale
adverteerders onderhouden een frequent contact met de centrale adver~
tentie~afdeling voor de reservering van plaatsruimte~ de afgifte van de copy
en alles wat daarmee verband houdt~ Bovendien is het de centrale adverten~
tie~afdeling die een belangrijke signalerende taak heeft in het kader van de
verkoopt Immers wanneer de administratie op deze afdeling goed in orde is~
signaleert zij het eerst afwijkingen in nieuwe contracten~ achterstand in
plaatsingen~ afwijkingen in formaten etc~ Zij heeft ook een belangrijke
functie in de behandeling van klachten~ die immers meestal het eerst op deze
afdeling gedeponeerd zullen wordent Vandaar dat deze centrale advertentiet
afdeling behoort te ressorteren onder de verkoopafdeling en niet als een
administratieve afdeling beschouwd mag wordent
Wanneer een bureau of nationale adverteerder het dagblad voor een bepaalt
de campagne niet of niet meer inschakelt~ zal daarover natuurlijk contact
met die cliënt moeten worden opgenomen~ Praktisch altijd zal een dergelijke
beslissing echter een kwestie zijn van mediatplanning~ Op die beslissing van
mediatzijde invloed uit te oefenen~ is een kwestie die een hoge mate van
gespecialiseerde deskundigheid vereistt Temeer~ omdat een dergelijke beslis~
sing ook vaak repercussies kan hebben voor de inschakeling van het medium
voor andere campagnes van de adverteerder of voor campagnes van andere
adverteerders die via hetzelfde bureau lopent Vandaar dat wij de behandet
ling van dit soort ernstige kwesties rekenen tot de taak van de marketing~
manager~ eventueel daarbij geassisteerd door de productmanagert
advertentiest

lZ l Z~t De verschillende markten in de advertentieverkoop
In de vorige paragraaf hebben wij uiteengezet dat het dagblad in de adver~
tentionele sector op vier markten opereert~ te wetent de consumentenmarkt~
de industriële markt~ de resellersmarkt en de overheidsmarkt~ De grote
erkende zelfverzorgende adverteerders en de bureaus zullen meestal
vertegenwoordigers zijn van de adverteerders in de
industriële markt en in de resellersmarkt~ Gezien de hierboven in para~
graaf l Z~ ~ZtZ geschetste ontwikkelingen in de mediaplanning zullen deze
klanten niet via het normale personaltsellingapparaat bewerkt worden~ maar
door gespecialiseerde deskundigen die bovendien ook gebruik maken van
andere instrumenten van de promotional~mix~ De activiteiten van de
verkoopafdeling zullen zich dus voornamelijk richten op de consumentent
markt~ op de regionale en lokale adverteerders in de resellersmarkt en op de
overheidsmarktt Met betrekking tot de rijksoverheid zij er op gewezen dat
de Nederlandse dagbladen voor advertenties van de rijksoverheid contracten
hebben met de Rijksvoorlichtingsdienstt Via de door de gezamenlijke dagt
bladen daartoe in het leven geroepen Stichting Recognitiedienst van de
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Nederlandse Dagbladpers~ welke Stichting als het ware optreedt als gezamew
lijk verkoopkantoor van de dagbladen~ plaatst de rijksoverheid haar officiële
publikaties~ waaronder begrepen de trekkingslijsten van de staatsloterij~ in
de Nederlandse dagbladen~ Het wil ons voorkomen dat het bestuur en
directie van dezeStichting~ die worden gevormd door bestuur en directie
van het Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit ~Cebucol een belangrijke
taak hebben bij promotie van de dagbladen lwaaronder de personal sellingj
bij de rijksoverheidts Dit betekent dat de verkooporganisaties van de dag~
bladen voor wat de overheidsmarkt betreft~ zich speciaal zullen richten tot
activiteiten bij de regionale en plaatselijke overheidsinstantiest
Gelet op de hierboven geschetste ontwikkelingen in de sector van de concur
rerende massa~media en de ontwikkelingen in de moderne media~planning~
zal de verkoopafdeling van de dagbladen~ waarbinnen met medewerking van
de advertentievertegenwoordiger en de centrale advertentie~afdeling de
personal selling in strikte zin wordt georganiseerd~ zich speciaal richten op
de bewerking van de regionale adverteerdersmarkt in de volgende markt~
segmentew
at de consumentenmarkt in het verspreidingsgebied
bt de regionale en lokale resellersmarkt
ct de regionale en lokale overheidsmarktt

II M~S~ De territoriale organisatie
Omdat de hierboven omschreven marktsegmenten waarop de verkoop~
organisatie in de advertentiesector zich richt~ te wetew de consumenten~
markt in het verspreidingsgebied~ de regionale en lokale resellersmarkt en de
regionale en lokale overheidsmarkt territoriaal begrensd zijn~ zal de organi~
satie van het verkoopapparaat ook territoriaal en niet functioneel georganit
seerd moeten zijnt
Dit geldt grosso modo zowel voor de nationale als voor de regionale dag~
bladen~ Immers~ de nationale dagbladen die in bepaalde opzichten ook als
regionaal dagblad beschouwd kunnen worden~ zullen zich in de regió s waar
zij die regionale functie uitoefenen~ ook op deze drie marktgebieden bet
wegen en hun verkooporganisatie daarop moeten inrichten~ De weinige
nationale dagbladen~ die geen regionale functie vervullenb~ zullen zich voor~
namelijk bezighouden met de grote nationale adverteerders en bureaus~ Zij
zullen op de overige markten nauwelijks of niet opereren en zij zullen ook
geen daarop gerichte verkooporganisatie nodig hebbent
Over de territoriale indeling van het verspreidingsgebied met speciale ad~
vertentionele edities hebben wij reeds uitvoerig gesproken in hoofdstuk S~
waarnaar wij kortheidshalve mogen verwijzent~
De verkooporganisatie op de consumentenmarkt zal afwijken van de organit
satie op de resellersmarkt en overheidsmarktt

~Z l~ l De verkooporganisatie voor de consumentenmarkt in het ver~
spreidingsgebied
De verkooporganisatie voor advertentieverkoop op de consumentenmarkt
zal veelal gericht zijn op de door Meertens genoemde Ipassieve verkoopl~B
Die consumentenmarkt bestaat namelijk hoofdzakelijk~ naast de verkoop
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van familieberichten~ uit de verkoop van de gerubriceerde advertenties~
waarin de consumenten meestal eenmalig een bepaalde boodschap willen
overbrengen die betrekking heeft op een eenmalige behoefte van die consu~
ment~ hij wil een fiets kopen~ hij heeft een werkster nodig~ etc~ Het is niet
mogelijk die uiteenlopende behoeften bij een zo grote markt te ondert
kennen en daar door actief consumentenbezoek op in te haken~
Iets anders ligt het bij de familieberichten~ omdat deze meestal betrekking
hebben op familiegebeurtenissen die reeds geruime tijd tevoren bekend
kunnen zijn~ met name bij de in een bezorgwijk woonachtige en dagelijks
aan huis komende bezorgert De verkooporganisatie zal dus op de consu~
mentenmarkt meestal werken door Ipassieve verkoopl~ hetgeen vooral
betekent dat
at voor de verkoop op die markt geen vaste vertegenwoordigers worden
ingeschakeld~
b~ de bijkantoren en het hoofdkantoor er op moeten zijn ingericht en
bemand om aan de bali advertenties in ontvangst te nemen~ te incasseren en
de copy door te geven naar het hoofdkantoor~
c~ agentbezorgers op provisiebasis worden ingeschakeld om in voor~
komende gevallen de sub~ bt omschreven functies ~aan huis waar te nemen~
d ~ de telefonische verkoop~ die vooral bij bedrijven met relatief weinig
bijkantoren~ een grote rol kan spelen~

Deze telefonische verkoop~ soms aangevuld of vervangen door schriftelijke
verkoop~ behoeft niet altijd alleen maar Ipassiefl te zijn~ Het is vooral bij
concurrerende bladen niet ongebruikelijk met name bekende adverteerders
in het concurrerende blad telefonisch of schriftelijk te benaderen om de in
het concurrerende blad geplaatste gerubriceerde advertenties of familie~
berichten ook in het eigen dagblad te plaatsen~ Schriftelijk gebeurt dit wel
door de betreffende annonce uit te knippen en te plakken op een kaart met
aangehecht antwoordformulier~ welke kaart een offerte inhoudt met prijs~
opgave~ waarna de klant de antwoordkaart slechts behoeft terug te sturen~
Veelal worden dergelijke activiteiten door de verkoopmedewerkers per
bijkantoor verzorgdt

lZ lt S~ Z~ De verkooporganisatie voor de regionale resellerst en
overheidsmark t
De lokale en regionale resellers~ en overheidsmarkten worden Iactief~
bewerkt en wel door inschakeling van advertentievertegenwoordigerst De
omvang van het rayon van de advertentievertegenwoordiger zal bij voorkeur
samenvallen met de grenzen van een of meer Cebucotverzorgingsgebiedfeffi~
Slechts wanneer één Cebuco~verzorgingsgebied zoveel resellersvestigingen
heeft dat bewerking door één vertegenwoordiger niet mogelijk is~ zal het in
meerdere rayons gesplitst worden~ In een dergelijk geval bestaat de mogelijk~
heid om deze splitsing niet territoriaal aan te brengen~ doch om de ver~
schillende resellersvestigingen branche~gewijze over de vertegenwoordigers te
verdelent
De advertentievertegenwoordigers bestrijken niet alleen de in hun rayon
gevestigde resellersbedrijven~ maar bezoeken ook de overheidsinstellingen
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van regionale en lokale overheden die in hun gebied zijn gevestigd~
De werkwijze van de verkooporganisatie zal besproken worden in de
paragraaf Ipersonal sellingl in het volgende hoofdstukt

De promotie van de dagbladadvertentie door het
individuele dagbladbedrijf

In dit hoofdstuk bespreken wij de promotie van de dagbladadvertentie als
activiteit van de individuele dagbladuitgevers voor hun eigen aan te bieden
advertentionele dienst~
De promotie van het dagblad als reclametmedium kan vanuit verschillende
oogpunten benaderd wordent Men kan stellen~ dat dagbladreclame een
onderdeel is van het algemeen verschijnsel dat reclame is~ en vervolgens stel~
ten dat wie dagbladreclame bevordert~ in feite bezig is met het promoten van
reclame in het algemeen en dus kwesties als de economische functie van de
reclame~ de ethiek van de reclame~ de invloed van de reclame~ de relatie
tussen reclame en consumentenmaatschappij~ etc~ niet kan verwaarlozent Wij
zijn van mening~ dat de behandeling van deze problematiek buiten het kader
van deze studie valt~ zoals wij in het algemeen van mening zijn dat het
bestuderen van deze problematiek meer ligt op de weg van het reclame~
wezen zelf en dus op de weg van de in en ten behoeve van de reclame werk~
zame organisaties zoals de Nederlandse Reclame Stichting~ het Genootschap
voor Reclame e~dt~ dan direct op de weg van de media~ Indirect leveren de
media aan de studie over deze algemene problematiek een bijdrage door het
sponsoren van de N ~ RtS~ De media hebben een bepaalde verantwoordelijk~
heid die is neergelegd in de regelen voor het advertentie~wezeni op de
naleving waarvan de media zelf en de Raad van Orde en Tucht voor het
Advertentietwezen toezicht houden~ Indien de maatschappelijke kritiek op
het verschijnsel reclame zou nopen tot het nemen van bepaalde maatregelen~
zullen deze hun weerslag vinden in ofwel wettelijke bepalingen die dan
uiteraard~ voorzover ze op de media betrekking hebben~ nageleefd zullen
moeten worden~ of ze zullen hun weerslag moeten vinden in nadere regelen
die worden opgenomen in de Regelen voor het Advertentie~wezen en alsdan
uiteraard ook nageleefd moeten worden~ Voor degenen die deze constatet
ring in deze studie al te gratuit achten~ zij opgemerkt~ dat wij overtuigd zijn
van de economische functie van de reclame~ dat reclame zoals iedere vorm
van communicatie tussen mensen moet voldoen aan bepaalde ethische
criteria met betrekking tot waarheidsgetrouwheid~ fatsoen~ etct en dat naar
onze mening de feitelijke reclame~uitingen in Nederland~ onderworpen als ze
zijn aan een aantal redelijk functionerende voorschriften~ zeiden of nooit als
on~ethisch kunnen worden gekwalificeerd~ Als er desondanks op bepaalde
terreinen wellicht aanvullende maatregelen gewenst zouden zijn~ dan ligt het
ontwerpen van die maatregelen onzes inziens op het terrein van de georganit
seerde reclamewereld en de overheid en niet specifiek op het terrein van de
media alleen~
In deze studie zullen wij de promotion van de dagbladadvertentie dan ook
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vanuit een ander oogpunt beschouwen~ namelijk vanuit het oogpunt van de
dagbladuitgever die de advertentie in dagbladen wil promoten als een reclat
memedium bij uitstek in concurrentie met andere media op de adverteerders~
marktt
In hoofdstuk g zagen we~ dat de promotion van het dagblad als nieuws~
medium zich in hoofdzaak richt tot de consumentenmarkt~ zowel voor wat
betreft de abonnementenverkoop als voor wat betreft de verkoop van losse
nummerst Vandaar dat wij in hoofdstuk J de promotion van het dagblad
methodologisch behandeld hebben aan de hand van de vier promotionaltmix
instrumenteni reclame~ personal selling~ publicity en sales~promotion~ waart
bij wij de toepasbaarheid van ieder instrument op de consumentenmarkt
achtereenvolgens bespraken~z
In hoofdstuk l Z zagen wij~ dat de dagbladadvertentie verkocht moet
worden op vier markten~ te weten z de consumentenmarkt~ de resellersmarkt~
de industriële markt en de overheidsmarktt De promotion van het daqbladt
markt dient zich derhalve ook op die vier markten te concentreren~
Daarbij is het van belang~ dat met name in de resellersmarkt en de industriële
markt een groot aantal adverteerders hun reclame~activiteiten laat
verzorgen door reclamebureaus c~qt door grote eigen reclame~afdelingen die
de status hebben van Ierkende zeifverzorgerlts Voor de dagbladuitgever zijn
deze reclame~adviesbureaus en erkende zelfverzorgers dermate belangrijk dat
zij alleen al daarom als een apart marktsegment beschouwd kunnen wordent
Bovendien vereist de promotie van het dagblad bij bureaus en erkende zeW
verzorgers een geheel eigen marketing~benadering~ waardoor het marketing~
technisch ook noodzakelijk is de bureaus en reclamekantoren als een afzon~
derlijke vijfde markt te behandelent
Vandaar dat wij dit hoofdstuk indelen in vijf paragrafen~ waarvan iedere
paragraaf een markt zal behandelen~ In iedere pragraaf zullen wij de vier
promotional~mix instrumenten behandelen a en nagaan welke instrumenten
voor iedere markt speciaal voor toepassing in aanmerking komen en hoe~

IlSA De promotie van de dagbladadvertentie op de consumentenmarkt

Wij beschouwen de consumentenmarkt in dit verband als de consumentern
markt voor de dagbladadvertentie~ dus als een deelmarkt waarop de uitgever
zijn advertentionele diensten te koop aanbiedtt Wij beschouwen de consu~
mentenmarkt in dit hoofdstuk dus niet als de markt voor alle mogelijke
consumptie~artikelen waartoe de adverteerders zich via het medium dagblad
richtent
Op de consumentenmarkt verkoopt de dagbladuitgever in hoofdzaak die
soorten advertenties~
a~ familieberichten
bt gerubriceerde advertenties
ct ideële advertenties
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Ad at
Familieberichten hebben betrekking op familiegebeurtenissen van een zo~
danig belang dat de betrokken familie deze gebeurtenis door een advertentie
in bredere kring bekend wil makent Als zodanig worden algemeen
aangemerkt~ verlovingen~ huwelijken~ geboorten~ huwelijksjubilea~ overlijdens
en overlijdensherdenkingents

Ad b~
Gerubriceerde advertenties zijn meestal onder een vaste rubriek zoals bijv~
Ite koop aangebodenl~ Ite huur gevraagdl~ Ipersoneel gevraagdl~ ~huwelijkl~
Ivacantiel~ etct~ verzamelde kleine advertenties waarin vooral particulieren
zich richten tot particulieren met een bepaalde vraag of een bepaald aanbod~
Het woord Ivoorall heeft betrekking op het feit dat deze gerubriceerde
advertenties ook vaak door zakenmensen worden gebruikt~ Met name bijv~
de handel in tweedehands autols maakt veel gebruik van deze rubriek~ evenals
de exploitanten van zomerverblijvent

Ad c~
Ideële advertentiest Tot voor kort werden deze soort advertenties alleen
gebruikt bij de verkiezingscampagnes~ waarbij politieke partijen hun kiezers
aanmoedigden hun stem op een bepaalde partij uit te brengen~ De laatste
jaren echter beginnen steeds meer burgers de dagbladadvertentie te ont~
dekken als een middel om hun persoonlijke opvattingen ~ al of niet in
groepsverband ~ over alle mogelijke zaken aan hun medeburgers bekend te
makent Wij denken aan de series advertenties vooral in katholieke kring met
betrekking tot de benoeming van mgr~ Gijsen tot bisschop van Roermond~
van organisaties als IOpen Kerk~~ IConfrontatiel~ etct naar aanleiding van het
pastoraal concilie van de Nederlandse kerkprovincie~ maar ook aan de Iwerk~
geversadvertentiel naar aanleiding van de metaalstakingen in l J~ls e ~ dt
Steeds meer particulieren en groepen van particulieren ontdekken dat zij
hun grondwettelijke rechten op vrijheid van meningsuiting en van perst
vrijheid waar kunnen maken door vooral in dagbladen door advertenties hun
mening over allerlei zaken kenbaar te maken~ In een steeds meer polariset
rende samenleving zal de behoefte aan deze vorm van communicatie steeds
meer toenemen~ hetgeen kan leiden tot de ontwikkeling van een interessant
marktsegment voor dagbladuitgevers~ Vanzelfsprekend geldt dit niet alleen
voor de communicatiebehoeften van particulieren of groepen van particut
lieren~ maar ook voor talrijke organisaties en verenigingen die behoefte heb~
ben aan communicatie op een breder vlak dan zij via hun eigen verenigings~
organen kunnen bereiken~ Tot nu toe maakten dergelijke instellingen vaak
gebruik van de publiciteitsmiddelen door het geven van persconferenties~
Het nadeel is dan echter dat de persmedia
lei zelf uitmaken wat ze in die persconferentie van nieuwswaarde achten en
wat niet~
Ze~ zelf uitmaken hoe en hoeveel aandacht zij aan de onderhavige gebeurtet
nis zullen geven~
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De advertentie daarentegen biedt dergelijke instellingen de gelegenheid zelf
uit te maken wat ze willen mededelen~ in welke vorm~ in welk formaat en in
welke frequentie~ Bovendien blijkt uit de praktijk~ dat deze vorm van
communicatie vaak ook leidt tot een aanzienlijke mate van redactionele
berichtgeving~

tI S~ Iltllt De reclame op de comsumentenmarkt
Op de consumentenmarkt is de reclame voor de dagbladuitgever het middel
bij uitstek om zijn dagbladadvertenties te promotent Met name is dit het
geval voor de promotion van familieberichten en de gerubriceerde advert
tenties~ omdat hij voor die advertentionele diensten een goed gebruik kan
maken van zijn eigen medium~ en omdat hij via dagbladadvertenties in zijn
eigen medium exact de doelgroep bereikt die hij wil hebbent Omdat de
boodschap~ die hij in dit verband te formuleren heeft~ zich tot zijn gehele
lezerskring als markt richt~ is het niet ondenkbaar dat in dit opzicht een
collectieve advertentiecampagne van de gezamenlijke dagbladen gevoerd kan
worden~ Het is bovendien niet ondenkbaar voor de promotion van de
familieberichten en voor de gerubriceerde advertenties ook andere reclamet
media in te schakelen~ zoals bijv~ de bioscoopreclame en het geadresseerde
drukwerk~ Het spreekt vanzelf~ dat een dergelijke campagne dient te voldoen
aan de eerderb omschreven vier criteria~ waaraan iedere promotionele
activiteit dient te voldoen te weten~
l~ gericht op een nauwkeurig omschreven audience~
~I een nauwkeurig berekend beïnvloedingseffect~
S~ zorgvuldig geformuleerde boodschap~
~lt keuze van de juiste communicatiekanalen~

Ook voor de ideële advertenties is de reclame een uitstekend promotiet
middel~ wellicht aangevuld met andere instrumenten~ zoals personal selling
en sales~promotiont Het probleem is echter~ dat de ideële advertentie zonder
een waarschijnlijk zelfs negatief werkende waste niet via het reclame~
medium dagblad gepromoot kan worden~ en dat het ter voorkoming van
deze waste noodzakelijk zal zijn te werken met het reclame~medium van
geadresseerd drukwerk~ enlof personal sellingt

II S tIItZt De personal selling op de consumentenmarkt
Zoals wij in hoofdstuk l Z reeds uiteengezet hebben~ zal de bewerking van de
consumentenmarkt~ vooral met betrekking tot de familieberichten en
gerubriceerde advertenties~ hoofdzakelijk geschieden volgens de passieve
methodet het scheppen van voldoende verkooppunten waar het publiek zich
eigener beweging vervoegen kan om de advertenties op te gevent Vanzelft
sprekend moeten die verkooppunten in de in IS~f ~I genoemde reclame~
uitingen genoemd wordent Actief zal de promotion voor familieberichten en
gerubriceerde advertenties vooral verlopen via het geadresseerde drukwerk
en voor wat de personal selling betreft door inschakeling van de agent~
bezorgers~ die immers zoals wij in hoofdstuk EZ reeds opmerkten~ dagelijks
contact hebben met de huishoudens door hun bezorgtaak~ bovendien vaak in
hun bezorgwijken wonen en daardoor vaak kennis nemen van aanstaande
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gebeurtenissen in het gezin waar zij het dagblad bezorgen~ De personal selling
voor deze soorten advertenties kan onzes inziens niet aan de advertentie~
vertegenwoordiger opgedragen worden omdat de bewerking van de gehele
markt een veel te groot vertegenwoordigersapparaat zou vergen en derhalve
veel te kostbaar zou worden~
Iets anders ligt het met de verkoop van de ideële advertenties~ Wanneer die
markt incidenteel door middel van drukwerken wordt bewerkt~ komt het
ons juist voor de follow~up te laten geschieden door de advertentie~
vertegenwoordigert
Aangezien de telefonische verkoop van toenemend belang is~ verdient het
aanbeveling aan de training van het telefonisch verkopend personeel grote
aandacht te schenken~ Indien men op deze wijze de consumentenmarkt
systematisch wil gaan bewerken~ is het noodzakelijk ook hier te komen tot
doelstellingen~ uitgedrukt in een aantal te verkopen millimeters~ In het begin
zal men dat aantal trendmatig moeten bepalen~ in een latere fase~ wanneer
het personeel goed is ingewerkt en een beter inzicht in de markt is ontstaan~
zal deze taakstelling aanzienlijk genuanceerder kunnen worden berekendt
Een in toenemende mate belangrijke vorm van personal selling op de
consumentenmarkt vormt de telefonische verkoop~ waarbij de potentiële
adverteerders door de centrale advertentie~afdeling benaderd worden om een
advertentie te plaatsent

IlSA~St De publicity op de consumentenmarkt
De gehele promotion van de dagbladadvertentie heeft tot doel de dagbladt
advertentie naar voren te brengen in concurrentie tot die in andere mediat
Dat wil zeggen~ dat de publicitytvorm alleen al daarom moeilijk effect zal
sorteren~ omdat de andere media door die publicity zichzelf zouden becorn
currerent Een uitzondering dient gemaakt te worden voor de vaktijd~
schriften op het gebied van reclame~ en mediatresearch voor wie bepaalde
vormen van publicity belangrijk vaknieuws kunnen vorment Echter voor de
promotion van de advertenties op de consumentenmarkt zijn die vaktijd~
schriften niet van belang~ omdat zij de betrokken consumenten niet
bereikent Voor de media die het grote consumentenpubliek~ althans belang~
rijke sectoren daarvan wel bereiken~ zal enerzijds de promotion van familiet
berichten en gerubriceerde advertenties geen belangwekkend nieuws
vormen~ terwijl anderzijds de genoemde concurrentiefactor een rol zal
spelent Het wil ons dus voorkomen~ dat de publicity op de consumenten~
markt als promotional tooi geen rol van betekenis zal spelen~

lSA~a ~ De sales~promotion op de consumentenmarkt
Om andere redenen huldigen wij dezelfde opvatting met betrekking tot de
sales~promotiont De behoeften van de huishoudens in de consumentenmarkt
aan communicatie door middel van familieberichten of gerubriceerde
advertenties zullen op zich in de gehele markt weliswaar frequent voort
komen~ reden waarom het promotie~instrument reclame een zinvol
instrument zal zijn~ In de individuele gezinnen echter zal een dergelijke
behoefte slechts incidenteel~ ad hoc voorkomen~ De sales~promotion richt
zich echter tot bekende marktsegmenten met het doel over de in die markt
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bestaande behoefte in principe tot een wederzijds contact te koment Welnu~
het zal zeer moeilijk~ zo niet onmogelijk zijn op een bepaald moment in de
tijd een marktsegment te traceren~ omdat dat zich immers dagelijks qua
samenstelling zal wijzigen~ Bovendien is het gezien het relatief geringe belang
aan de marktzijde niet denkbaar dat die markt enige belangstelling voor die
wederzijdse communicatie heeft~ Iets anders ligt het bij de verkoop van de
ideële reclamet Het voor die reclame in aanmerking komend marktsegment
heeft namelijk een meer continu karakteri de behoeften tot communicatie
zullen van langere duur zijntBovendien is het belang dat aan communicatie
gehecht wordt~ groter~ zodat wellicht ook belangstelling bestaat voor een
wederzijdse communicatie over dit onderwerp met het dagbladt Dit zou
kunnen geschieden door op regionale basis verenigingen en organisaties uit
te nodigen tot een gesprek over die zaken~ welk gesprek bijvt met een audio~
visuele presentatie zou kunnen worden ingeleid~ Het zal dan zeer belangrijk
zijn de vier criteria weer goed in de gaten te houdent tot wie richt men zich~
wat wil men bereiken~ met welke boodschap en via welk medium~

la~Z~ De promotie van de dagbladadvertentie op de resellersmarkt

De reseLlersmarkt of de wederverkopersmarkt vormt de belangrijkste regiot
nale en lokale advertentiemarkt voor de regionale dagbladen en voor de
nationale dagbladen met een regionale functiet Tot de resellersmarkt immers
behoren de grootwinkelbedrijven~ de supermarkten~ de middenstandswinkel~
bedrijven~ de horecabedrijven~ etct kortom alle bedrijven die ~acquire goods
for the purpose of reselling or renting them to others at a profit~~I In print
cipe vallen onder deze definitie ook de grossiersbedrijven~ Voor de advertent
tiemarkt zijn deze laatste echter minder van belang~ omdat zij hun waren
weer doorverkopen aan de detailhandel en niet rechtstreeks verkopen aan de
consument~ Deze groothandel heeft er dan ook ~ met uitzondering in inci~
dentele gevallen met betrekking tot merkenreclame ~ geen belang bij zich
door middel van dagbladadvertenties tot het consumerend publiek te richtent
Ter voorkoming van een wellicht zelfs negatieve reactie bij diegenen voor
wie de reclame niet is bedoeld~ en uiteraard mede met het oog op een direc~
ter bereik en op de kosten~ zullen de groothandelsbedrijven zich eerder van
andere reclame~media~ zoals vakbladen en geadresseerde direct~mail bediet
nent Wel van belang zijn uiteraard grote distributiebedrijven die zich wel
rechtstreeks tot het publiek richten en aan het publiek verkopen zoals casht
and~carrybedrijven en de zgn~ discount housest Bovendien behoren voor de
onderhavige problematiek de industriële bedrijven die rechtstreeks leveren
aan de consument~ zoals bijvt sommige meubelfabrieken~ tot de resellerst
markt gerekend te worden~ Een aantal wederverkopersbedrijvena zal gebruik
maken van de diensten van een reclame~adviesbureau~ Een ander deel zal als
filiaalbedrijf zijn reclame moeten laten verzorgen door het hoofdkantoor~
welk hoofdkantoor dan ofwel de status van Ierkend zelfverzorgeri zal heb~
ben of werkt via een bureau~ De promotionele benadering van deze groep
bedrijven zal expliciet aan de orde komen bij de bespreking van de
promotion van het dagblad bij bureaus en erkende zelfverzorgers in paragraaf
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Q van dit hoofdstuk~ In deze paragraaf beperken wij ons dus tot de weder~
verkopersbedrijven~ die zonder inschakeling van bureaus en zonder erkend
zeifverzorger te zijn~ zelfstandig hun eigen reclamezaken behartigent
De promotionele benadering van dit deel van de advertentiemarkt stelt
geheel andere eisen dan de consumentenadvertentiemarkt~ De verschillende
promotionele instrumenten zullen speciaal op deze markt moeten worden
afgestemd~ De wederverkoper koopt zijn goederenassortiment niet in ter
bevrediging van zijn eigen behoeften~ doch om ze met winst door te ver~
kopen aan de consument~ waarbij uiteraard kennis omtrent de behoeften
van het publiek en een evaluatie van die kennis in zijn marketingtbeleid een
belangrijke rol spelen~ In zijn marketing~beleid hanteert de wederverkoper
de instrumenten van de marketing~mixi productbeleid lsamenstelling assortit
ment in de breedte en de dieptel~ prijsbeleid~ distributiebeleid en het
promotiorninstrumentt Voor het dagblad is het van belang welke elementen
uit de promotional~mix jadvertising~ personal selling~ publicity en salest
promotionj de wederverkoper hanteert en hoet Dat daarbij het element
advertising voor de dagbladuitgever het belangrijkst is~ spreekt vanzelft Zoals
voor iedere adverteerder zullen drie criteria voor de wederverkoper bepalend
zijn voor de media~selectie~
a~ het bereik van het medium~
b ~ de geschiktheid van het medium in zijn communicatieve kwaliteiten~
ct de kosten~

Het dagblad dat zichzelf wil promoten als het bij uitstek geschikte adver~
tentie~medium voor dit marktsegment~ zal zijn promotionele activiteiten op
deze door de adverteerder gehanteerde criteria moeten afstemmen~

II S~M t De reclame op de resellersmarkt
Reclame voor het dagblad als reclame~medium op de resellersmarkt via de
massa~media dagbladen~ radio en televisie is als promotietinstrument van het
individuele dagblad op de resellersmarkt een praktisch onbruikbaar instrut
ment en wel om de volgende redenew
a~ De mediatkeuzeproblemen van de adverteerder zullen per type outlet en
per branche verschillend zijnt Een algemene reclame van een individueel
dagblad voor alle resellersbedrijven is dus niet zinvol~ omdat daarin aan de
specifieke problemen van de beoogde doelgroepen geen aandacht gegeven
kan worden~
bt Tengevolge van de enorme waste~ die bovendien negatief zou kunnen
werken~ zou het een qua bereik en kosten voor het dagblad zelf weinig zint
volle promotionele activiteit betekenen~
c~ Bovendien spelen problemen een rol als de benodigde flexibiliteit~ bereik
binnen gewenste periode~ juiste dekking van lokalelregionale markt~ etc~~
waardoor massareclame voor het individuele dagblad praktisch een onbruik~
baar promotioneel instrument ist

Aangezien de resellersmarkt in het bijzonder bewerkt zal worden door regio~
nale dagbladen c~qt door nationale dagbladen met een regionale functie~ en
men zijn promotionele activiteiten dient te richten op de individuele veelal
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in de regio gevestigde zelfadverterende bedrijven~ zal zelfs reclame door het
individuele dagblad in de vaktijdschriften van de wederverkopers gezien de
ook daar nog zeer aanzienlijke waste ~ de vakbladen verschijnen immers
nationaal ~ een zinloze en veel te kostbare vorm van promotion zijn~ Hett
zelfde geldt voor de publiektijdschriften en alle vormen van buitenreclamet
Het enige reclame~medium dat qua bereik en kosten in aanmerking zou
komen~ zou de geadresseerde direct~mail zijn~ Maar ook dat reclametmedium
zal slechts zeer incidenteel gebruikt kunnen worden~ omdat het probleem
van iedere reseller samenhangt met zijn type outlet~ met de branche~ met de
omvang van zijn bedrijf~ etc~~ waardoor een collectieve benadering weinig
zinvol zal zijn~ Het wil ons dus voorkomen~ dat het instrument reclame
op de resellersmarkt van weinig of geen betekenis is voor het individuele
dagbladbedrijf~ Iets anders ligt het met de collectieve promotion van het
dagblad als reclame~medium door een centrale marketingtorganisatie voor de
dagbladent Daar liggen wel enkele mogelijkheden met betrekking tot de ret
clame~ die wij in hoofdstuk IS nader zullen bespreken~

IISZ Z ~ De personal selling op de resellersmarkt
De personal selling is het bij uitstek geschikte promotionele instrument ter
bewerking van de resellersmarkt door het dagbladbedrijft De oorzaak hier~
van is dat alleen door de personal selling het dagbladbedrijf in staat is het
aanbod van dagbladzijde en de argumentatie met betrekking tot dat aanbod
aan te passen aan de individuele behoefte van iedere wederverkoper~
rekening houdend met zijn type outlet~ met zijn branche~sl~ met zijn
omvang~ met zijn te bereiken doelgroepen~ met zijn specifieke eisen met
betrekking tot de communicatieve kwaliteiten van het medium en met de
kosten van adverteren in relatie tot het reclamebudget van de adverteerder
in vergelijking tot de inschakeling van andere mediat Het dagblad zal met
betrekking tot de werkwijze van zijn vertegenwoordigersapparaat dan ook
zorgvuldig rekening moeten houden met de vier promotionele criteria~ te
wetew tot wie richt men zich~ wat is het beoogde effect~ welke boodschap
wil men overbrengen en aan welke eisen moet de vertegenwoordiger voldoent
Wij zullen deze vier criteria achtereenvolgens behandelent

lSt Z Z ~ l ~ Tot welke bedrijven richt men zich~hoe dikwijls worden zij
bezochten wanneer
Omdat wij in de abonnementensector te maken hebben met de verkoop van
het dagblad als nieuws~medium~ dat~ zoals wij zagen~ een primaire levens~
behoefte vormt voor iedere gezinshuishouding~ waren vragen met betrekking
tot omzetconcentratie~ bewerkingspenetratie~ bezoeksfrequentie en derhalve
het vaststellen van de bewerkingstaak omvangrijke~ doch in wezen een~
voudige kwantitatieve kwesties~g
In de advertentiesector liggen deze kwesties in verband met de vele
kwalitatieve aspecten aanzienlijk gecompliceerdert Rekening gehouden moet
worden met de volgende factorent
l ~ het totaal aantal vestigingen van wederverkopers in het regionale ver~
spreidingsgebied~~o
Z de omvang van de bedrijven~
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S t zelfstandige bedrijven of filiaalbedrijven ~
qt zelfverzorgers of bureautadverteerders ~
b ~ de indeling per branche~
fit regelmatige adverteerders~ seizoenadverteerders of incidentele adverteer~
ders~

Aan de hand van deze factoren zullen wij de kwesties met betrekking tot de
omzetconcentratie ~ de bewerkingspenetratie ~ de bezoekfrequentie en de
bewerkingstaak achtereenvolgens bespreken ~

l~ De omzetconcentratie~
Met Meertens verstaan wij onder de omzetconcentratie de omzetmogelijk~
heden per prospectt ii Inzicht in de omzetconcentratie per prospect is
wenselijk ~ omdat aan de hand van dat inzicht een concentratiekromme ont~
worpen kan worden ~ waaruit blijkt bij hoeveel procent van de afnemers hoet
veel procent van de omzet is geconcentreerd ~ Dit inzicht is een belangrijk
gegeven voor de bepaling van de bewerkingspenetratiet In het algemeen gaat
men er van uit~ dat met name in de detailhandel Jb tot JHc~o van de totale
omzet zich concentreert bij t fiOqo van de vestigingen ~ hetgeen door onder~
staande concentratiekromme van figuur l ~l wordt weergegeven ~ ~z

olo van de omzet
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Fig~ IT Omzet~concentratiekromme~

~ó van de afnemers

De omzetconcentratie van iedere prospect wordt bepaald door een aantal
factoren waarvan de belangrijkste zijw

at De omvang van het bedrijf
Het zal praktisch onmogelijk zijn te beschikken over de omzetcijfers van
iedere onderneming op zich~ Dat is ook niet nodigt De omzet is namelijk uit
een aantal uitwendige kenmerken af te leiden~ zoals vloeroppervlakte van
het bedrijf~ aantal kasregisters~ schaplengte~ etalageruimte~ etc~ Aan de hand
van deze gegevens kan men per branche op basis van deze door het departet
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ment van economische zaken te verstrekken gegevens een redelijk inzicht in
de omzet verkrijgen~ De genoemde uitwendige kenmerken zijn alleen door
verkenning ter plaatse te verzamelent Het aldus verkregen inzicht in de
omzet is belangrijk~ omdat het niet ongebruikelijk is in de verschillende
branches het reclamebudget vast te stellen op basis van het omzetcijfert
Daarnaast beschikt de advertentie~afdeling van iedere krant over een schat
aan gegevens om vergelijkenderwijze per branche en per bedrijf een inzicht
in de omzetconcentratie te verkrijgen~

bt De branche van het bedrijf
De branche is niet alleen belangrijk ter verkrijging van inzicht in de omzet~
cijfers~ maar tevens om de behoefte aan reclame vast te stellent In de levens~
middelenbranche zal de reclamebehoefte aanzienlijk groter zijn dan bijvt in
de horecasector of bij bepaalde speciaalzakent Bovendien zal de medium~
typekeuze eveneens voor een groot deel door de branche bepaald wordent
Voor het ene bedrijf zal de dagbladadvertentie onontbeerlijk zijn~ voor een
ander bedrijf zal direct~mail wellicht een meer efficiënt medium zijnt

Z De bewerkingspenetratie binnen de regio
De bewerkingspenetratie ~ het percentage adressen dat men van het totaal
in het afzetgebied bewerkbare adressen zal bewerkeniI ~ is afhankelijk van
het totaal aantal vestigingen in het regionale verspreidingsgebied dat zeW
standig zijn reclame verzorgt~ en van het aantal in het regionale versprei~
dingsgebied gevestigde ondernemingen dat zijn reclame laat verzorgen door
een bureau of waarvan de reclame~activiteiten~ omdat het een filiaalbedrijf
betreft~ worden verzorgd door het hoofdkantoor~ waarbij dat hoofdkantoor
weer zelfverzorger kan zijn of kan werken met een bureau~ De promotion
van het individuele dagblad op de bureaumarkt en bij de erkende zelft
verzorgers wordt besproken in paragraaf l van dit hoofdstuk~ Ter vast~
stelling van de juiste bewerkingspenetratie is het echter noodzakelijk deze
bedrijven af te splitsen van de bedrijven die hun reclame zelfstandig
verzorgent Voorts is de bewerkingspenetratie afhankelijk van de omzet~
concentratie per prospect~ van de bezoekfrequentie en van de bezoek~
kostentia Het heeft immers alleen zin die prospects te bezoeken waar een
redelijke omzet gehaald kan worden in verhouding tot de kosten~ Die kosten
worden hoofdzakelijk bepaald door het aantal noodzakelijke bezoeken en
de kosten per bezoek~

~~ De bezoekfrequentie
De bepaling van de bezoekfrequentie is een ingewikkelde zaak~ omdat de
adverteerders immers meestal niet alleen bezocht worden bij het afsluiten van
de eigenlijke koopovereenkomst~ maar afhankelijk van een aantal factoren ook
bij de toelevering van het materiaal~ Dit is in hoofdzaak afhankelijk van twee
factoren~ namelijk de vraag of de adverteerder een zelfverzorger is of dat hij
werkt via een bureau~ en het is afhankelijk van de branche waarin hij werk~
zaam ist In het eerste geval zal de vertegenwoordiger ~ afhankelijk van de
grootte van het contract~ het door de adverteerder gebruikte formaat van zijn
advertentie en afhankelijk van de vraag of hij telkens dezelfde advertentie
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herhaalt of meerdere malen met andere teksten werkt ~ meerdere malen de
adverteerder moeten bezoeken~ Dit is noodzakelijk zowel uit commercieel
oogpunt om er voor te zorgen dat de adverteerder binnen de contracttijd
ook inderdaad zijn afgesloten millimeters verbruikt~ als uit overweging van
service en advies~ Slechts weinig regionale adverteerders zijn namelijk bereid
hun advertentiecopy zelf op het bureau van het dagblad te bezorgent
Hoogstens verzoeken zij telefonisch de vertegenwoordiger de tekst te komen
ophalent Bovendien maken vele bedrijven graag van de deskundigheid van de
vertegenwoordiger gebruik bij het opstellen van hun teksten~ Indien de
adverteerder werkt via een bureau~ komt de eigenlijke koopovereenkomst
tot stand via dit bureau dat het contract afsluit~ terwijl het bovendien de
taak van het bureau is voor tijdige toelevering van het materiaal te zorgen~
Toch kan men niet stellen~ dat de vertegenwoordiger daarom de bureaw
adverteerder niet hoeft te bezoeken~ Dit kan niet alleen wenselijk zijn om
hem rechtstreeks te benaderen over bijv~ een groter contract~ maar is zeker
ook incidenteel gewenst voor de instandhouding van de relatie met de
adverteerder zelf~ die er zeker gevoelig voor zal zijn ook rechtstreeks van het
dagblad via de vertegenwoordiger nuttige mediatinformatie te ontvangen~
over het effect van zijn advertenties te kunnen spreken en eventuele klachten
te kunnen uiten~ Voorts wordt de bezoekfrequentie uiteraard bepaald
door de branchet Immers~ door de branche wordt hoofdzakelijk bepaald of
de adverteerder dagelijks~ wekelijks~ maandelijks of afhankelijk van bepaalde
seizoenen enlof bepaalde maatschappelijke gebeurtenissen jbijv~ jaarv
markten~ kermissen~ tentoonstellingen~ beurzen~ etctj zal adverteren~ Een
juiste bezoekfrequentie zal dus per prospect aan de hand van al deze
factoren bepaald moeten worden~

at De bewerkingstaak
De bewerkingstaak wordt verkregen door het aantal te bewerken adressen te
vermenigvuldigen met de bezoekfrequentie per prospect en het aldus vert
kregen aantal bezoeken bij elkaar te tellent Wanneer aldus inzicht is verkre~
gen in de totale bewerkingstaak binnen het verspreidingsgebied dient deze
bewerkingstaak te worden verdeeld over de advertentievertegenwoordigerst
Ook deze verdeling is geen eenvoudige zaak~ Op de eerste plaats speelt het
vraagstuk van de territoriale indeling of de functionele ~ in dit geval
branchegewijze ~ indelingt Gezien de relatie tussen de advertentieverkoop
en abonnementenverkoop in het algemeen~ gezien voorts het feit dat de
abonnementenregistratie bij het MediaAnformatie~Centrum zich voltrekt
per Cebucoaverzorgingsgebied en gelet tenslotte op het feit dat praktisch alle
overige media~technische en marketing~technische informatie per Cebucot
verzorgingsgebied verstrekt wordt~ informatie~ die bij de advertentieverkoop
aan de regionale adverteerders voor praktisch iedere branche van belang is~
zijn wij er voorstander van de bewerkingstaak territoriaal~ dus per Cebuco~
verzorgingsgebied~ over de vertegenwoordigers te verdelen~ met dien
verstande~ dat wanneer binnen een Cebucotgebied~ gezien het grote aantal te
bezoeken adressen meerdere vertegenwoordigers werkzaam zouden moeten
zijn~ het in dat geval overweging kan verdienen de voor het hele Cebuco~
gebied vastgestelde bewerkingstaak branchegewijze over de vertegenwoordit
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gers te verdelent Voorts dient bij de verdeling van de bewerkingstaak
rekening gehouden te worden met de gemiddelde duur van een bezoek~
Voor de echte verkoopbezoeken zal die duur langer moeten zijn dan voor de
servicetbezoeken~ behalve in die gevallen waar bij het servicetbezoek
geadviseerd moet worden bij het opstellen van de advertentietekst~ Wanneer
wij er van uitgaan dat bij het bepalen van de penetratiegraad op de juiste
wijze aandacht is besteed aan de juiste verhouding omzet~kosten~ kan men
aan de hand van de totale bewerkingstaak~ rekening houdende met de
gemiddelde duur van een bezoek en tenslotte ook rekening houdend met het
aantal reële werkdagen per jaar en met reistijden~ vaststellen hoeveel
advertentievertegenwoordigers nodig zijn om het gehele regionale verspreit
dingsgebied zo economisch mogelijk en effectief mogelijk te bewerkent

IJZ Z Z Hoe berekent men tevoren het beoogde effect van de personal
sellingT
Zoals wij in paragraaf g~ Zis hebben uiteengezet~ is het aantal I sales ~ in dit
geval het aantal verkochte millimetertadvertenties ~ een functie van het
totale marketinggbeleid ~ te weten van het productbeleid ~ het prijsbeleid ~ het
distributiebeleid en het promotionele beleidt Bovendien is het effect van het
totale promotionele beleid ~ gegeven het product ~ de prijs en de distributie~
kanalen ~ het resultaat van de reclametinspanning ~ de personal~selling~
inspanning ~ de publicity en sales~promotionactiviteiten ~ Hoewel de result
taten van de personal selling dus ongetwijfeld mede afhangen van de organi~
satie van de verkoopafdeling ~ van de begeleiding van de vertegenwoordigers
en van hun persoonlijke kwaliteiten en inzet ~ zijn die resultaten daar niet
alleen afhankelijk van ~ Of de totale verkoopdoelstelling wordt gerealiseerd
of niet ~ is ~ wat de beheersbare factoren betreft ~ afhankelijk van de totale
marketingtinspanning ~ Evenmin als het welslagen uitsluitend aan de sales~
manager en diens medewerkers mag worden toegeschreven ~ mag het event
tueel mislukken aan hen allen worden verwetent Theoretisch is de
personal selling als promotionele afdeling ~ evenals in de abonnementent
verkoopib ~ slechts verantwoordelijk voor het ~bereikl ~ dat wil zeggen voor
het economisch en efficiënt uitvoeren van de totale bewerkingstaak en voor
de goede vervulling van het communicatieve aspect van de personal selling
als promotionele activiteitt Dat wil zeggen dat de vertegenwoordiger
I et een goede boodschap moet hebben ~
Ze ~ die boodschap goed en volledig moet kunnen overbrengen ~ en
S et bij het overbrengen van die boodschap zich moet afstemmen op het
perceptievermogen van zijn audience ~
Indien de vertegenwoordiger deze taak goed heeft verricht~ heeft hij in
principe zijn werk goed gedaant Wanneer dan de koper nog niet zou beslui~
ten tot de koop ~ kan dit liggen aan de overige elementen van de promotio~
nalt en marketing~mix of aan externe ~ niet beïnvloedbare elementen ~ Op
grond hiervan is het noodzakelijk dat de vertegenwoordiger een goed inzicht
heeft in het totale marketing~beleid van de onderneming en dat hij ook dit
beleid in grote lijnen onderschrijft ~
Onder alle hierboven vernoemde voorbehouden is het in de praktijk nood~
zakelijk het beoogde effect van de personal selling uit te drukken in een
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aantal Isales ~ dat wil zeggen in een aantal te verkopen advertentie~millit
meters en de totale doelstelling~ rekening houdende met de bewerkingstaak~
per vertegenwoordiger over het vertegenwoordigerscorps als taakstelling te
verdelent Wanneer dat op een redelijke wijze is geschied~ dient de vertegen~
woordiger zijn taakstelling ook te accepteren en er zich voor in te spannen
deze te realiseren~ De totale doelstelling voor de zelfstandig adverterende
bedrijven in de resellersmarkt~ uitgedrukt in Isales ~ kan worden ontworpen~
rekening houdend met de volgende factoreni
at de regionale omzetcijfers jin millimetersj van de afgelopen b jaren en de
daaruit te berekenen algemene trend~
bt de vestiging van nieuwe bedrijven~
ct de sluiting van bestaande bedrijven~
d ~ de conjuncturele situatie en de verwachtingen op korte termijn~
et het aantal adverteerders dat zal overgaan naar een bureau~
f ~ de verhouding Iregionale~omzetl tot Itotale advertentie~omzet~ van het
dagblad over een periode van b jaren en de daaruit te berekenen trend~
g ~ de aan de hand van de berekende en aanvaarde omzetconcentratie~
penetratiegraad en bewerkingstaak te berekenen redelijk te verwachten
groeit f et bij de bestaande adverteerders~

Zt bij nieuw te werven adverteerders~
ht de activiteiten van concurrerende media~
it de invloed van de overige marketingtinstrumenten zoals product ffacilit
teitenj en prijs~

Tot de kwantitatieve aspecten van het verkoopplan behoren de vaststelling
van de bewerkingstaak en het vaststellen van de beoogde resultaten ~ Aan de
hand van het bovenstaande blijkt ~ dat dit zeer omvangrijke en zeer gecomplit
ceerde taken zijn waarin vele kwantitatieve en kwalitatieve gegevens moeten
worden verzameld ~ geordend ~ bewerkt en beoordeeld ~ Deze taak dient
verricht te worden door de productmanager~advertenties in gezamenlijk over~
leg met de sales~manager ~ conform de richtlijnen van de marketing~manager ~
die tevoren de algemene doelstellingen in de directie heeft besproken ~
Wanneer het verkoopplan ~ in zijn kwantitatieve en kwalitatieve aspectenl I

gereed is ~ wanneer bovendien de reclame~ ~ publicityt en sales~promotion
ondersteuning is vastgesteld ~ dient het hele plan uiteindelijk in het gehele
marketing~team besproken te worden en zal voor het in uitvoering kan
worden genomen~ de goedkeuring behoeven van de directie van de onder~
nemingt Wanneer het plan is uitgevoerd ~ zullen bovendien de resultaten
zorgvuldig moeten worden geëvalueerd om de oorzaken van succes en van
tekortschieten te achterhalen om daar voor de toekomst lering uit te
trekkent
Kortheidshalve zij er nog even op gewezen ~ dat de vertegenwoordigers naast
hun strikt verkopende taak en hun service~verlenende taak ook een functie
hebben ten behoeve van het marketing~informatiesysteemt Door hun vele
contacten met het adverterend bedrijfsleven zullen zij vaak stuiten op
informatie die van groot belang is voor de marketingtactiviteiten van hun
bedrijft Zij dienen er op getraind te zijn deze informatie zo spoedig mogelijk
aan de juiste mensen in de onderneming door te geven ~
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lS~Z ZS~ De inhoud van de boodschap
De wederverkoper heeft de dagbladadvertentie ~of een ander medium~ nodig
om reclame te maken voor zijn zaak en om de verkoop van zijn artikelen te
bevorderent Zijn reclame~uitgaven vormen voor hem een noodzakelijke
kostenpostt Als goed zakenman zal hij economisch handelen en streven naar
een zo groot mogelijk profijt tegen zo laag mogelijke kosten~ De keuze van
zijn reclametmedium zal door drie hoofdcriteria bepaald wordent
a~ door middel van welk medium bereikt hij het beste zijn doelgroep~
b ~ welk medium heeft de beste communicatieve kwaliteiten voor het over~
brengen van zijn boodschap~
c~ hoe realiseert hij beide doelstellingen het beste met zo weinig mogelijk
kosten~
Het gaat hem er dus niet om zo weinig mogelijk kosten te maken~ maar om
niet meer dan de noodzakelijke kosten te maken voor een maximaal profijt~ De
advertentievertegenwoordiger die zijn dagblad als medium wil verkopen~ zal
derhalve de wederverkoper door middel van advies~ duidelijk moeten maken~
dat voor zijn bedrijf~ voor zijn type outlet~ voor zijn branche en voor zijn
reclamebudget het dagblad het aangewezen reclametmedium is~ omdat het
voor de meest economische kosten het beste bereik biedt en de beste com~
municatieve kwaliteiten heeft~ De boodschap van de vertegenwoordiger zal
dus moeten zijn opgebouwd uit de drie elementen~ a~ bereik~
b ~ communicatieve kwaliteit en c~ kosten in vergelijking met concurreren~
de mediat In het onderstaande zullen wij aan die drie elementen achtereent
volgens aandacht bestedent

at Het bereik
De vraag die voor de wederverkoper interessant is~ luidti bereikt hij zijn
klanten en potentiële klanten via een bepaald medium~ Die vraag valt uiteen
in twee deelvragew
l t wie zijn de prospects van de wederverkoper~
Z ~ hoeveel prospects bereikt hij via het medium~

De eerste vraag kan beantwoord worden op basis van de samenstelling van
de prospects naar socio~economische en socioapsychologische kenmerken in
relatie tot de branche en het in die branche gevoerde assortiment van de
wederverkoper~ Door waarneming ter plaatse is het vrij eenvoudig een
inzicht te krijgen in het assortiment van de wederverkoper in de breedte en
in de diepte~ terwijl de verschillende organisaties van grootwinkelbedrijven~
van het middern en kleinbedrijf en de diverse branchegewijze werkende
detaillisten~organisaties daarover tevens informaties kunnen verstrekken~
Dezelfde bronnen zullen uitvoerig materiaal kunnen verschaffen met
betrekking tot de samenstelling van het koperspubliek van de verschillende
bedrijven naar socio~economische en sociotpsychologische kenmerkent
Wanneer door middel van desktresearch een inzicht is verkregen in de
samenstelling van de groep prospects voor de verschillende ondernemingen~
komt de vraag aan de orde in hoeverre die groepen prospects door het
medium dagblad bereikt wordent
Deze vraag wordt beantwoord door middel van mediumtresearch~
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gegevens~ ig voorzover die betrekking hebben op de bereikcijfers van het
dagblad naar sociapsychologische kenmerken~ ondersteund door researcht
gegevens met betrekking tot het gebruik en verbruik van productent
Door middel van het N ~ O ~ P ~ kunnen vele van deze gegevens worden vert
strekt~ niet alleen voor het eigen medium~ maar ook voor alle concurrerende
in de regio verschijnende persmediat Vaak zijn deze gegevens voor de
resellersmarkt niet specifiek genoeg~ In dat geval zullen de media door aan~
vullende research voor de benodigde gegevens kunnen zorgen~ Een probleem
doet zich voor met betrekking tot de regionale wederverkopende adverteer~
der~ die op zich een interessant bedrijf heeft~ doch met een vrij geringe
actieradius~ die aanzienlijk kleiner kan zijn dan het regionale verspreidingst
gebied van het dagblad~ Kleiner zelfs dan het editiegebied van het dagblad
waarbinnen het bedrijf gelegen is~ zoals bijvt kleine zelfstandige buurt~
winkeliers~ Het probleem schuilt hier niet in het bereiken van de prospects~
doch in de waarschijnlijk zeer grote waste~ waardoor het adverteren in het
dagblad voor deze adverteerder relatief duur zal zijnt Op grond van deze
kostenoverwegingen zal deze adverteerder ofwel van andere media gebruik
moeten maken of waste accepteren~ omdat men alleen langs die weg
reclamecontact met de prospects kan realiseren~

b~ De communicatieve kwaliteit van het medium
Wanneer vast staat hoe het medium~bereik van de verschillende media is
samengesteld~ komt de vraag aan de orde naar het reclamebereikt Het
reclamebereik kan worden benaderd door kwalitatief inediatonderzoek naar
leesgewoonten Ileesfrequentie~ leesintcnsiteit~ leesduur~ leesplaats en fees~
dagenj~ autoriteitsonderzoek~ gebruiksfunctietonderzoek en eventueel door
middel van de A~P~Xttfactor en de P~K~KAactor~ Het NtOtPt geeft in deze
slechts een beperkte informatiet Dat is vooral jammer voor de dagbladen~ om~
dat uit het onderzoek IGeen Dagl uit t Jfifi ~ ingesteld door het Cebuco~ en uit
onderzoeken van verschillende individuele dagbladen~ wel blijkt~dat met name
in deze kwalitatieve communicatieve aspecten het dagblad een sterke positie
inneemt~ Ook verschillende onderzoekingen in het buitenland~ bijvt voor de
Regional Presse in Duitsland~ tonen dat aant Zolang nog onvoldoende
recente kwalitatieve research~gegevens per dagbladtitel beschikbaar zijn~ zal
men met de beschikbare algemene gegevens moeten werken~iq waarbij het
uiteraard van belang is niet alleen te beschikken over de gegevens over het
eigen medium~ maar ook over die van concurrerende media~ Zoals uit het in
bijlage VI I I genoemde voorbeeld blijkt ~ zullen deze kwalitatieve gegevens vaak
van groot belang zijnt Het is te verwachten dat~ wanneer terwille van een
beperkt budget een keuze gemaakt moet worden uit meerdere mogelijk~
heden~ de keuze tussen concurrerende dagbladen veelal gemaakt zal kunnen
worden op basis van bereikgegevens~ omdat vooral in de regiols meestal één
dagblad zal domineren~ In concurrentie echter met de huistaamhuisbladen
kunnen de bereikcijfers wel eens in het voordeel van het huistaan~huisblad
uitvallen~ Met name de kwalitatieve en communicatieve eigenschappen van
het dagblad zullen dan de doorslag kunnen geven ten gunste van het dag~
blad~
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c~ De kosten
Daar de dagbladadvertentie voor de wederverkoper een kostenfactor is in
zijn bedrijfsvoering~ zal hij veel aandacht geven aan de kosten~ Hem zullen
twee aspecten vooral interesserent
at hoeveel kost mij een advertentie van een bepaald formaat in absolute
cijfers~
b ~ hoeveel kost mij die advertentie in relatie tot het door mij door middel
van die advertentie bereikte aantal prospects~

De eerste vraag is eenvoudig te beantwoorden ~ Afhankelijk van het millimet
tertarief bij een bepaald contract betaalt men het product van het formaat
uitgedrukt in millimeters en van het tarief per millimeter ~ Zo kost een adver~
tentie van ZSOO mm jt halve paginaj bij een contract van ~ O ~ OOO mm à
fiZ cent per mm dus Z SOO x bZ cent n fl SDO~~~ Uiteraard is deze prijs van
belang omdat zij het bedrag aangeeft dat Iouttoftpocketl betaald moet wort
den ~ De prijs geeft echter geen directe indicatie voor de economische waarde
van de advertentie vergeleken met de prijs van een ander mediumt Wanneer
een huistaamhuisblad bijvt een tariefsprijs van SO cent voor hetzelfde
contract hanteert~ kost de advertentie in het huistaan~huisblad f IZbO~~~
Beide prijzen zeggen echter niets over de economische waarde van de advert
tentie ~ zoals uit het volgende blijktt
Laat ons aannemen ~ dat de wederverkoper in zijn branche belang heeft bij
het bereiken van vrouwen in de leeftijd van ZO ~ GO jaar uit alle welstands~
groepen ~ Nemen we aan ~ dat het betrokken dagblad onder deze groep
prospects een mediumtbereik per gemiddeld nummer heeft van
IStOOO vrouwen en het huistaanthuisblad van ~ O~ OOO vrouwen ~ De prijs om
met die advertentie van een halve pagina ~ OOO vrouwen te bereiken bedraagt
voor het dagblad dan

fIJOO~w f i oO ~ ~
IB

f t ZbO~~
en voor het huis~aanthuisblad is die prijs~ ~f l Zb~

~ O

Terwijl dus de prijs hoger ligt~ moet worden vastgesteld dat de Iprijs per
~ OOO gewogen bereikl voor het dagblad aanzienlijk lager ligt dan voor
het huistaarnhuisblad~ Het omgekeerde is uiteraard ook mogelijk~ Dankzij de
N~O~P~tgegevens is het mogelijk voor praktisch alle gedrukte media voor
talloze groepen prospects de prijs per ~ OOO gewogen bereik te berekenen~
Door onderlinge vergelijking van de bereiksgegevens~ de prijsgegevens en de
kwalitatieve gegevens is de adverteerder in staat een verantwoorde beslissing
te nemen~
Wij zijn er ons van bewust de problemen met betrekking tot de media~keuze
hierboven sterk vereenvoudigd te hebben weergegevent Problemen met
betrekking tot persoonsgewichten~ mediumtgewichten en responsefunctie
~contactgewichtenl hebben wij buiten beschouwing gelaten~ Wij menen dat
dit ook juist ist Wij hebben hier uitsluitend besproken de mediatproblemen
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van de regionale adverteerder die zelfstandig zijn reclamezaken behandelt
zonder inschakeling van een bureau en die niet een Ierkend zelfverzorger~ ist
Het belangrijkste is hierbij niet~ dat het over kleine bedrijven zal gaan
met relatief kleine reclamebudgettent Het is goed mogelijk~ en in de
praktijk blijkt dat meer dan eens voor te komen~ dat het toch een flinke
onderneming is met een behoorlijk reclamebudget~ Waar het om gaat is~ dat
het hier praktisch altijd regionaal opererende ondernemingen betreft met
een beperkte actieradius~ en dat het media~probleem zich derhalve meestal
beperkt tot een keuze tussen één~ hoogstens twee dagbladen en een of
enkele huis~aarnhuisbladlenj of nieuwsblad~enj of tot inschakeling van
directtmailcampagnest
De advertentievertegenwoordiger van het dagblad moet in staat zijn deze
problematiek met behulp van bereiksgegevens~ kwalitatieve~ en kostern
gegevens op te lossen~ De advertentievertegenwoordiger moet echter niet
tevens tot taak hebben de noodzakelijke gegevens te verzamelen~ Een goede
verkoopvoorbereiding op dit segment van de zelfstandig opererende ondert
neming in de resellersmarkt is onzes inziens noodzakelijkt Deze goede
verkoopvoorbereiding maakt naast de inhoud van de boodschap deel uit van
de kwalitatieve aspecten van het verkoopplan en hangt ten nauwste samen
met de juiste Imedia~keuzel in de personal selling~ het vierde promotionele
kenmerk van dit promotietinstrument dat we in het navolgende zullen
bespreken~

l~ Z Z~ De juiste ínedia~keuze~ bij de personal selling
De personal selling is zoals wij zagen een van de vier promotionele instru~
menten in de marketing~mixt Zoals ieder promotioneel instrument moet ook
de personal selling voldoen aan de vier eerder genoemde promotionele
criteria~ te weten~
a~ een zorgvuldige bepaling van de audience~
b~ een tevoren berekend effect~
ct een juiste inhoud van de boodschap~ en
dt een verantwoorde Imedia~keuzelt w

Het Imediuml dat in de personal selling de boodschap naar de audience moet
overbrengen~ bestaat uit de persoon van de advertentievertegenwoordigert
Vandaar dat wij het neutrale begrip Imedia~keuzel tussen aanhalingstekens
hebben gezet~ Het gaat hier immers niet over neutrale media~ maar over
mensen~ die in de personal selling als medium fungeren om de boodschap
van de uitgever over te brengen naar de potentiële adverteerder van het
dagblad~ In l BtZtZt I hebben wij reeds uiteengezet hoe aan de hand van de
bewerkingstaak op de resellersmarkt het aantal benodigde advertentie~
vertegenwoordigers kan worden berekend~ In deze paragraaf besteden wij
aandacht aaw
A ~ De selectie van de vertegenwoordigerst
Bt De opleiding van de vertegenwoordigers~
Ct De honorering van de vertegenwoordigerst
D ~ De inzet van de vertegenwoordigers~
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A ~ De selectie van de vertegenwoordigers
De advertentievertegenwoordiger is een verkoper en moet dus voldoen aan
de eisen die in het algemeen aan een goede verkoper gesteld kunnen worden~
Wij vermeldden deze eisen reeds bij de bespreking van de selectie van de
abonnementenvertegenwoordigerstZi Voor de overzichtelijkheid herhalen
wij die eisen hierondert
Een goede verkoper dient aan de volgende eisen te voldoen~
at hij moet vertrouwen hebben in het product dat hij verkoopt~
bt hij moet vertrouwen hebben in het beleid van de onderneming waar hij
voor werkt~
ct hij moet beschikken over voldoende vakkennis~
l~ hij moet kennis hebben van het product~
Z hij moet kennis hebben van de problematiek van zijn afnemers
S~ hij moet kennis hebben van het product van zijn concurrenten~
il~ hij moet de techniek van het verkoopgesprek beheersen~
d ~ hij moet voldoende zelfvertrouwen hebben en voldoende doorzettings~
vermogen~
e~ hij moet zich uiterlijk behoorlijk kunnen presenteren~
ft hij moet over een behoorlijke dosis tact beschikken~
g ~ hij moet zijn argumenten overtuigend weten over te dragen en hij moet in
staat zijn zijn verkoopgesprek op de juiste wijze af te sluiten~

De sub g vermelde eis maakt qua kennis uiteraard deel uit van de kennis
inzake de techniek van het verkoopgesprekt Het is echter niet voldoende dat
hij die techniek qua kennis beheerst~ hij moet ook psychologisch over de
geschiktheden beschikken om die kennis in de praktijk te brengent De sub d ~
e en f geformuleerde eisen spreken voor zichzelf en zijn uiteraard nogal
subjectief~ Een psychologische test zal over deze eisen wellicht voldoende
inzicht in de kwaliteiten van een candidaat kunnen verstrekken~
De eisen a tlm c vragen een nadere toelichtingt

Ad at
De advertentievertegenwoordiger zal niet alleen inzicht moeten hebben in de
functie van de reclame in het algemeen~ naast inzicht zal hij de functie van
de reclame ook positief moeten waarderent Juist wanneer hij hoge
eisen stelt aan de ethiek van de reclame en tegenstander is van onwaarach~
tige of misleidende reclame~ zal hij ~ mits gecombineerd met de erkenning van
de positieve functie~ een goede advertentievertegenwoordiger kunnen zijn~
Naast deze algemene instelling ten opzichte van de reclame zal hij ~ wellicht
nog door een te verkrijgen opleiding ~ zich positief moeten opstellen tegen~
over de dagbladreclame in het bijzonder~

Ad b~
Bij de bespreking van de samenstelling van de kwantitatieve elementen van
het verkoopplan hebben wij erop gewezen dat de resultaten van de personal
selling afhankelijk zijn van de effecten van de andere marketing~mix en
promotionaltmix instrumenten op de totale verkopent Indien men van de
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vertegenwoordiger verwacht dat hij vertrouwen heeft in het beleid van de
onderneming~ heeft dit naast het algemeen financieel~economisch en sociaal
beleid van de onderneming uiteraard primair betrekking op het totale
marketinggbeleid~ Dit vertrouwen kan men echter slechts verwachten~
wanneer de vertegenwoordiger inzicht heeft in dat beleid en wanneer hij een
bijdrage kan leveren in de totstandkoming van dat beleid~ Primair heeft dat
uiteraard betrekking op het beleid met betrekking tot de overige promotio~
nele instrumenten zoals reclame~ publicity ensales~promotion op de
resellersmarkt waarop hij werkzaam ist Maar daarnaast zal hij voor die
werking van dezelfde instrumenten op de andere markten belangstelling
hebben en uiteraard ook voor de werking van en het beleid inzake de overige
marketingginstrumenten te wetew het product~ de prijs en de verkoop~ en
distributiekanalen~ Voor een goede motivatie van de vertegenwoordiger is
het van groot belang dat het van hem gevraagde vertrouwen in het beleid op
inzicht in dat beleid is gebaseerd~

Ad c~
Hij moet kennis hebben van het productt Naast een algemene kennis over
reclame in het algemeen en dagbladreclame in het bijzonder ~ dient hij kennis
te bezi tten over het medium dagblad in het algemeen en over het eigen dag~
blad in het bijzondert Gezien de nauwe relatie tussen oplage en bereik ~
tussen redactionele kwaliteit en medium~kwaliteit ~ dient die kennis zich niet
tot de advertentionele kant te beperken ~ maar zich ook in grote lijnen uit te
strekken tot het marketing~beleid in de abonnementensector ~ inclusief het
redactionele beleid als onderdeel van het productbeleid in de abonnement
tensectort Naast deze algemene kennis over reclame~media ~ het dagblad en
het eigen dagblad in het bijzonder ~ dient hij een gespecialiseerde kennis te
hebben met betrekking tot bereik ~ communicatieve kwaliteit en kosten ~
kortom van die zaken die de belangrijkste elementen van zijn verkoopbood~
schap vormen en die wij in IS~ ZtZt S uitvoerig besprakent Tenslotte zal hij
voldoende kennis moeten bezitten over druktechnische aangelegenheden ~
zodat hij ook in dat opzicht zijn cliënt behoorlijk kan adviseren ~ De advert
tentievertegenwoordiger die werkzaam wil zijn binnen het kader van een
moderne marketing~organisatie ~ zal vanzelfsprekend op de hoogte moeten
zijn van de problematiek van zijn afnemers ~ Met name dient hij een inzicht
te hebben in de promotionele problematiek van zijn afnemers en in de rol
die zijn dagblad bij het oplossen van die problemen op een voor de advert
teerder zo economisch en efficiënt mogelijke wijze kan spelen ~ Aangezien
die problematiek per prospect kan verschillen ~ afhankelijk van de omvang
van zijn bedrijf ~ van zijn branche~ van zijn assortiment en de actieradius van
zijn bedrijf ~ zal de verkoopvoorbereiding binnen de verkoopafdeling hier een
belangrijke rol spelen ~
Ter oplossing van de promotionele problemen van zijn adverteerder zal de
vertegenwoordiger geconfronteerd worden met concurrerende media ~ die in
de oplossing van die problemen tevens een rol willen spelen ~ De vertegen~
woordiger zal die concurrerende media en hun beleid inzake product ~ prijs
etct moeten kennen en er in zijn eigen proposities rekening mee moeten
houden ~ Een minstens algemene kennis van de problemen van de mediat
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selectie is dan ook onontbeerlijkt Dit heeft niet alleen betrekking op het
direct concurrerende dagblad~ maar op alle andere in aanmerking komende
media~ zoals huis~aan~huisbladen~ nieuwsbladen~ direct~mail~ etct Tenslotte
zal de advertentievertegenwoordiger de techniek van het verkoopgesprek
moeten beheersen~ Hij zal zijn boodschap goed moeten kunnen formuleren~
aangepast aan het perceptievermogen van zijn cliëntt Hij zal tactisch met zijn
koper moeten omgaant Hij zal moeten kunnen argumenteren~ kunnen
luisteren en de tegenwerpingen van zijn cliënt moeten kunnen opvangen~ Hij
moet weten wanneer en hoe hij het verkoopgesprek moet afsluiten~ kortom
hij zal zijn cliënt door het beheersen van de verkooptechniek op de juiste
wijze moeten beïnvloeden~ Doel van iedere promotionele actie is immers Ito
have a calculated effect on the attitude and behavior of a specific
audiencel~ zz Deze positieve beïnvloeding ~ niets meer en niets minder ~
van het gedrag en houding van de potentiële koper is ook het doel van de
personal selling~ Wanneer de vertegenwoordiger zijn taak in dit opzicht goed
verricht en wanneer de totale propositie die hij doet qua product~ prijs en
service goed in de markt ligt en wanneer zijn propositie goed wordt ondert
steund door reclame~ publicity en sales promotion~ zal de vertegenwoordiger
die zijn verkooptechniek beheerst ook met een order komen~ tenzij invloe~
den van buiten hem en buiten zijn bedrijf om~ die noch door hem noch door
zijn bedrijf te beheersen zijn~ toch tot een qua verkoop negatief resultaat
voerent De positieve beïnvloeding van de cliënt blijft dan echter toch als een
positief resultaat bestaan en kan in een latere fase alsnog in een order resul~
teren~ Het spreekt vanzelf dat een verkoper~ die solliciteert naar de functie
van advertentievertegenwoordiger bij een dagblad~ nooit aan alle eisen zal
voldoen~ althans voor wat betreft de noodzakelijke kennis~ Wel kan worden
vastgesteld of de sollicitant de algemene verkooptechnieken beheerst en of
hij qua ontwikkeling~ opleiding en instelling in staat is zich de nodige speci~
fieke vakkennis op redelijke termijn te verwerven en of hij voldoet aan de
persoonlijkheidseisen die aan een goede verkoper gesteld moeten wordent

Bt De opleiding van de vertegenwoordigers
De opleiding van de vertegenwoordiger dient gericht te zijn op vijf specifieke
onderdelen~ te wetent
tt algemene verkooptechniek~
Z algemene kennis omtrent reclame en media~
S~ specifieke kennis inzake het bereik~ de communicatieve kwaliteiten en
de kosten van het eigen medium en de direct concurrerende media~
at inzicht in het financieel~economisch~ sociaal en vooral commercieel
beleid van de eigen onderneming~
b ~ enige technische scholingt
De algemene verkooptechniek dient de vertegenwoordiger eigenlijk al te
kennen voordat hij in dienst treedtt In geval van omscholing van werknemers
voor de functie van vertegenwoordiger~ zijn er verschillende instituten waar
de candidaat een algemene opleiding in verkooptechniek kan volgen~ De
andere aspecten betreffende reclame~ media~ eigen medium~ concurrerende
media en het interne beleid dient de vertegenwoordiger in het dagbladbedrijf
aan te leren~ Het is noodzakelijk aan deze factoren vooral in het begin veel
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aandacht te geven en een goede planning voor deze opleiding te ontwerpent
Voor de meer algemene aspecten worden cursussen verzorgd door het
Cebuco~ De meer gedetailleerde kennis zal de vertegenwoordiger in het eigen
bedrijf moeten opdoent

Ct De honorering van de vertegenwoordigers
Het is een algemeen aanvaard beginsel ~ dat een vertegenwoordiger in zijn
honorering een stimulans moet vinden voor zijn productiet Hoe meer hij
omzet ~ hoe hoger zijn inkomen ~ hoe minder hij omzet ~ hoe lager zijn in~
koment Sociaal gesproken is het echter niet aanvaardbaar ~ ook al niet in
verband met sociale voorzieningen zoals pensioen etct ~ hem uitsluitend op
provisiebasis te laten werkent Tussen de vele denkbare systemen van hono~
rering zijn wij er voorstander van tegenover het vaste gedeelte van het irn
komen een minimale productie te stellen ~ waarboven pas het provisie~
inkomen berekend kan worden ~ Wij drukken dit uit door te stellen dat Cf
gerelateerd is aan Cmm jconstant salaris voor een minimum constante prw
ductiej ~ Naast Cmm stellen wij een hogere productie~ die als taakstellend
wordt gezien ~ Indien de vertegenwoordiger zijn taak ~TmmJi realiseert~
krijgt hij daarvoor boven zijn constante salaris een vaste ~ per jaar variërende~
provisie j Vfj ~ Men kan dus zeggen dat de vertegenwoordiger die zijn taak
ITmm~ realiseert ~ een inkomen heeft bestaande uit een vast gedeelte ~Cfl
en een variabel gedeelte jVfj ~ Indien de vertegenwoordiger meer omzet
maakt dan Tmm~ ontvangt hij een extra provisie die wordt gerelateerd aan
zijn variabele provisie jVfj~ Indien hij Tmm niet realiseert~ vervalt de varia~
bele provisie ~Vfj geheel of gedeeltelijk ~ echter zodanig~ dat zijn constante
salaris nooit kan worden aangetastt In formule kan dit worden weergegeven
als volgti

I~CftVffWmm~Tmm fVftfxj
Um m

waarbij
l ~ totaal inkomen vertegenwoordiger
Cf ~ constant gedeelte jjaarsalaris in guldensj
Vf variabele normgedeelte jprovisie per jaar in guldens bij realit

seren van opgelegde taak~
Wmm ~ werkelijk geproduceerd aantal millimeters
Tmm ~ taak ~ uitgedrukt in millimeters advertenties per jaar
Cmm ~ aantal mm gerelateerd aan Cf
Vmm ~ aantal mm dat gerelateerd is aan Vf jdus Tmm ~ Cmm t

umm~
fx ~ een extra toeslag of Vf ter honorering van de extra inspan~

ning~

Het probleem is Tmm zodanig vast te stellen ~ dat deze bij een redelijke
inspanning behaald kan worden ~ terwijl anderzijds de extra provisie zodanig
behoo rt te zijn ~ dat de extra inspanning redelijk ~ dus hoger wordt gehonot
reerdt
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Enkele voorbeelden mogen dit verduidelijkent
Tmm ~ I~OOOtOOO mm
Cmm ~ SOOtOOO mm
Vmm ~ ZOO~ OUO mm
Cf ~ f t b ~ OOO ~ ~
Vf ~ f btOOO ~ ~
fX ~ l O ~ó van Vf w f bOO~~
Een vertegenwoordiger haalt fWmml precies zijn taak van ~ tOOOtOUO mm ~

Wmm ~ TmmIw CftVft x jVftfXjIS
umm

Inkomen xf f b~OOO tf b~OOO t
~ tOOOtOOO ~ f ~ OOO ~ OOO

ZOO ~ OOO
xlfbtOOOtfSOOI

Inkomen wf ZO~OOO~~

Een andere vertegenwoordiger met dezelfde normen haalt Wm m ~
f tZOO ~ OOO mmt

I nkomen m f I btOOO t f b~OOO i
I~ ZOO~ OOO ~ f ~ OOOtOOO

ZOO ~ OOO

Inkomen ~ f ZStbOO~~
Bij Wmm ~ I ~ gOOtOOO geldt I~ fSI~OOO~~
Bij Wmm w ltlOOtOOO geldt I~ f ZZt~ISO~~
Bij Wmm w gOO ~ OOO geldt I~ f lItZbO~~
Bij Wmm w SOO ~ OOO geldt I~ f lbtOOO~~
jomdat l w CfI~

x f b ~ bOO

Hoe hoog fx moet worden vastgesteld~ ligt aan de hoogte van Tmm en aan
Vft Het lijkt ons juist Tmm naar redelijkheid vast te stellen en Vf niet al te
hoog~ Door Tmm in millimeters uit te drukken en niet in geldbedragen
voorkomt men dat de vertegenwoordiger onredelijk van inflatieprijsverhot
gingen profiteert~ terwijl men bovendien daardoor een middel heeft om de
verhoogde oplage~ die zonder inspanning van de advertentietacquisiteur tot
stand is gekomen en waardoor tevens tariefsverhogingen gerealiseerd kunnen
worden~ buiten de honorering van de acquisiteur te houden~ Anderzijds biedt
Tmm een mogelijkheid om bij de vaststelling ervan rekening te houden met
de conjunctuur~ hetgeen betekent dat bij een gunstige conjunctuur Tmm
mag worden verhoogd en bij een slechte conjunctuur Tmm moet worden
verlaagd~Za
Uiteraard zullen Cf en Vf jaarlijks aan de normale C~A~O~tbedragen aange~
past moeten worden~
Wij menen dat deze formule aldus rekening houdt met alle factoren die op
de hoogte van het inkomen van de advertentie~acquisiteur kunnen inwerken~

D ~ De inzet van de advertentievertegenwoordigers
Wanneer wij spreken over het inzetten van de vertegenwoordiger~ gaan wij er

van uit dat op basis van al het bovenstaande de vertegenwoordiger over de
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noodzakelijke kennis en bekwaamheden beschikt~ dat zijn rayon is vast~
belegd~ zijn bewerkingstaak is bepaald~ zijn taakstelling in mm in overleg met
hem is vastgelegd en zijn honorering is geregeldt
Wil de aldus toegeruste vertegenwoordiger zijn taak goed vervullen~ dan zal
hij echter door de verkoopafdeling goed voorbereid moeten zijn op zijn
dagelijkse taakt Die verkoopvoorbereiding heeft kwantitatieve en kwalita~
tieve aspecten~
at De kwantitatieve aspecten van de verkoopvoorbereiding
De totale bewerkingstaak van de vertegenwoordiger dient uitgesplitst te
worden in wekelijkse opgavent Veel vertegenwoordigers hebben bezwaren
tegen deze gedetailleerde wekelijkse routingschemalst Ten dele zijn deze be~
zwaren gegrond~ omdat er immers dagelijks telefonische of schriftelijke vert
zoeken om een bezoek kunnen binnen komen~ die~ gezien de urgentie van het
dagelijks adverteren~ onmiddellijk beantwoord moeten wordent Voor die be~
zoeken zal in het schema dan ook tijd moeten worden ingeruimd~ zeker wanl
neer het bezoeken betreft om copy op te halent Dat wil echter niet
zeggen dat van het wekelijkse schema moet worden afgewekent
Er zijn twee redenen om die wekelijkse schemals te handhavent Op de eerste
plaats zal zonder vaste schemals de uitvoering van de totale bewerkingstaak
in het gedrang koment Maar veel belanrijker is dat ieder bezoek een behoor~
lijke kwalitatieve voorbereiding vergt~ welke voorbereiding zonder vaste af~
spraken volledig mis zal lopent De verkoopvoorbereiding zal dus aan de hand
van de bewerkingstaak een exacte taakomschrijving per week moeten vastt
stellen~ waarbij rekening gehouden moet worden met
Iet de stand van lopende contracten~
Ze~ de adverteerfrequentie van iedere adverteerder itvtm~ het ophalen van
copy ~
Se~ de te bezoeken nieuwe adverteerders~
qet de verzoeken van de adverteerders om bezocht te worden~

De stand van de lopende contracten dient op een klantenkaart per adverteert
der bijgehouden te wordent Uit die stand blijkt of de adverteerder zijn
contract regelmatig afneemt~ wanneer hij voor het ophalen van copy
bezocht moet worden en wanneer hij voor een nieuw contract bezocht moet
wordent In het werkschema dient ruimte ingebouwd te worden om nieuwe
adverteerders te bezoeken en er dient tijd te zijn om verzoeken om een
bezoek tijdig in te willigent De vertegenwoordiger dient bij het vaststellen
van zijn schema geraadpleegd te worden en hij dient aan het eind van iedere
week een verslag te maken over zijn verrichtingen in de afgelopen week~
waarbij met name gerapporteerd moet worden over de mate waarin hij zijn
verkoopprogramma al dan niet heeft afgewerkt en~ indien niet~ waarom niet~
Voorts een verslag over de verkoopgesprekken die hij gevoerd heeft~ en de
resultaten daarvant Aangezien veel adverteerders ook rechtstreeks hun
plaatsingsopdracht verstrekken~ dient de administratie via de verkoopt
afdeling zorg te dragen voor een wekelijks overzicht van de contractstanden~
zodat de vertegenwoordiger zijn klantenkaarten up to date kan houdent Op
de klantenkaarten dient hij tevens ieder bezoek met de reden van het bezoek
en het resultaat te vermeldent
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b ~ De kwalitatieve aspecten van de verkoopvoorbereiding
Waar de kwantitatieve aspecten door de salestmanager worden behandeld~
zullen de kwalitatieve aspecten behandeld worden door de product~manager
en diens medewerkers~
De kwalitatieve aspecten hebben betrekking op het gereed maken van de
verkoopmappen waarmee de vertegenwoordiger zijn klanten bezoekt~ Deze
verkoopmappen kunnen bijvt de volgende gegevens bevatteni
at gegevens omtrent de klant~
b ~ omtrent het type bedrijf~
c ~ getaxeerde omzet en reclamebudget~
dt reclamebestedingen van de klant~ minstens in het eigen dagblad~
e~ socioteconomische kenmerken klantenkring~
f~ sociotpsychologische kenmerken klantenkring~
gt actieradius van de onderneming~
ht aanwezigheid van prospects in lezerskring~ kwalitatief en naar verschil~
lende kenmerken~
it gebruik en verbruik van producten uit de branche in lezerskring~
jt relevante kwalitatieve kenmerken van het medium lbijvt speciale vrow
wenrubriek etctj~
kt prijsgegevens~ tarief~ peilprijs en vooral de prijs voor gewogen bereik per
l OOO prospects~
L branchegegevens jlandelijke en regionale omzetcijfers~ reclame~
bestedingen~ actuele gegevens uit de branchej~

De samenstelling van dit soort mappen is in eerste aanzet een moeizaam
karwei~ dat alleen op basis van een uitstekende branchedocumentatie en met
gebruik making van mediatresearchtgegevens kan worden verricht~ Indien
echter na verloop van tijd de documentatie is opgebouwd en een aantal
verkoopmappen gereed is~ wordt het een kwestie van bijhouden van de
gegevenst De verkoopafdeling beschikt dan per adverteerder over een unieke
documentatie~ die het werk van de vertegenwoordiger uiterst effectief kan
ondersteunent
De vertegenwoordiger dient ook na ieder bezoek de verkoopmap eventueel
voorzien van opmerkingen van de klant weer in te leverent
De vertegenwoordiger die aldus toegerust zijn klant bezoekt~ wordt een
deskundige op wiens bezoek men prijs stelt en wiens adviezen men graag wil
aanhoren~ Het spreekt vanzelf dat de product~manager en zijn medewerkers
de tijd moeten hebben om de verkoopmappen tijdig gereed te hebben~ Vant
daar dat het aanbeveling verdient de routeschema~s van de vertegenwoordi~
gers~ vooral wat de verkoopbezoeken betreft~ tijdig te plannen~ zodat voor
de voorbereiding van de verkoopmappen tijd beschikbaar is~

IIStZtS~ De publicity op de resellersmarkt
Een effectieve publicity van het dagblad op de resellersmarkt zou onzes
inziens geëffectueerd kunnen worden door publicaties in de vakbladen per
branche~ Het spreekt haast vanzelf~ dat deze vorm van publicity voor de
individuele dagbladuitgevers nauwelijks interessant is~ Veel meer liggen daar
mogelijkheden voor de collectieve promotion van het dagblad door het
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Cebucot Het individuele dagblad heeft uiteraard een interessante mogelijk~
heid tot publicity via het eigen dagbladt Men zal dan echter zorgvuldig de
promotionele criteria in de gaten moeten houdent Tot wie richt men
zich~ In feite tot alle lezers van het dagblad~ Een publicity via het dagblad
die in feite bedoeld is voor de resellersmarkt zal dus qua inhoud een
dusdanig algemene strekking moeten hebben dat deze ook voor de overige
dagbladlezers van belang is~ Het spreekt dan ook vanzelf dat aan de bood~
schap veel aandacht moet worden besteed~ waarbij vooral op het actualiteits~
karakter de nadruk zal moeten liggen~ Voorts zal men zich tevoren goed
moeten afvragen welk effect men met de publicatie wil bereiken om daarna
op dat effect de boodschap af te stemmen~
Het wil ons voorkomen~ dat de publicity via het eigen dagblad op zich een te
weinig gebruikt promotiemiddel is~ Het gebruik ervan dient echter met veel
voorzichtigheid~ aangepast aan het medium dagblad~ te geschieden~ waarbij
een goed overleg met de hoofdredactie uiteraard een eerste vereiste ist

l ~ItZ A~ De sales~promotion op de resellersmarkt
Uit het voorafgaande in dit hoofdstuk is gebleken dat wij aan de reclame en
publicity als promotionele instrumenten van de individuele dagbladuitgever
voor zijn advertentionele dienstverlening een slechts incidentele waarde
toekennent De salestpromotion daarentegen zien wij als een uiterst belang~
rijk instrument ter ondersteuning van de personal selling op dit markt~
segment~ In hoofdstuk g hebben wij de salestpromotion omschreven als een
vorm van directe~ wederzijdse communicatie met de gehele markt of belangt
rijke segmenten van de markt~zS waarbij wij erop wezen dat het ~weder~
zijdsel van deze communicatievorm gelegen is in de intentie van de afzender
en niet beperkt wordt tot een werkelijk geëffectueerde dialoogt Hoofdzaak
is dat de afzender de intentie heeft door middel van zijn communicatie een
vorm van dialoog tot stand te brengen en daar in de vorm en naar de inhoud
van zijn boodschap ook naar streeftt Indien het gewenste contact ook wordt
geëffectueerd kan dat bijzonder nuttig zijn~ dat wil echter niet zeggen dat
wanneer de boodschap schijnbaar onbeantwoord blijft de communicatie
zinloos geweest zou zijn~ Integendeel~ het is zeer wel mogelijk dat de
audience tot wie men zich richt~ de boodschap zeer positief heeft ontvangen
en zonder er verder op te reageren toch positief in houding en gedrag is
beïnvloed~ hetgeen toch het uiteindelijke doel van iedere promotionele
activiteit is~ De sales~promotion biedt de mogelijkheid tot toepassing van
velerlei moderne communicatietechniekeni de schriftelijke informatie met
een uitnodiging hierover in groepsverband of persoonlijk te discussiëren~ de
audiovisuele presentatie~ forumdiscussie~ groepsdiscussie~ demonstraties~
tentoonstellingen~ etc~ Iedere sales~promotionactiviteit dient zorgvuldig
voorbereid te worden met inachtneming van de vier promotionele criteriat

l~ Z Q l~ de doelgroep van de sales~promotion op de resellersmarkt
De doelgroepen op de resellersmarkt kunnen onderscheiden worden int
l~ alle wederverkopers in het regionale verspreidingsgebied ~
Z~ een territoriale indeling~
S t een functionele indeling ~
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De vraag tot wie men zich richt is afhankelijk van de aard van de boodschap
en van het te kiezen mediumt De territoriale indeling heeft betrekking op de
wederverkopers in een bepaald editiegebied~ een bepaald rayon of een
bepaalde gemeente~ Een audiovisuele presentatie met betrekking tot bijvt de
N~O~P~~cijfers kan in principe interessant zijn voor alle resellers uit alle
branches~ Ter voorkoming van massabijeenkomsten kan men een dergelijke
presentatie organiseren per editiegebied of per rayon~ in sommige gevallen
per een of meer gemeentejnj~ Een functionele indeling kan betrekking
hebben ofwel op bepaalde branches~ ofwel naar de omvang van de bedrijven~
ofwel naar adverteerfrequentie~ een en ander afhankelijk van het te
behandelen onderwerpt

l~tZ ~ Z Het met de salestpromotion beoogde effect op de resellersmarkt
In het algemeen beoogt iedere promotionele activiteit een gunstige
beïnvloeding van houding en gedrag van de audience~ In het bijzonder zal
die beïnvloeding betrekking hebben op een bepaald item dat men onder de
aandacht van de adverteerder wil brengen~ Het is van groot belang dat men
zich tevoren diepgaand beraadt over de vraag welk effect men wil bereiken~
Indien het gaat over belangrijke zaken~ is het soms zinvol door middel van
een tevoren te houden enquête inzicht te verwerven in de bij de toekomstige
audience aanwezige kennis over het te behandelen item~ Op grond daarvan
kan men bepalen welke aanvullende informatie gewenst is en in welke vorm
en frequentie die bij voorkeur overgebracht moet worden~
Na afloop van de sales~promotionactiviteit kan een nieuwe enquête inzicht
geven in het bereikte resultaatt Op grond daarvan kan men besluiten tot een
follow~up of men kan tot de conclusie komen dat het beoogde resultaat is
gerealiseerd~ Die voor~ en na~enquête kan overigens in een betrekkelijk
eenvoudige mondelinge of schriftelijke vorm gehouden worden~ Het is
bepaald niet altijd noodzakelijk daarvoor kostbare onderzoekingen door
derden te laten verrichtent

lS~Z Q~S~ De inhoud van de boodschap
De inhoud van de salestpromotionboodschap kan op velerlei zaken
betrekking hebben~ op bereikcijfers van het medium jbijv~ presentatie
NtO~Pt~gegevensj~ op de communicatieve eigenschappen van het medium~ op
de tarieven en kosten per IOOO bereikte prospects~ op inschakelings~
variabelen als kleur~ formaat en frequentie~ op branchegegevens in relatie tot
reclamebudgetten~ advertentieformaat~ frequentie~ etc~ Kortom~ er zijn
talloze onderwerpen denkbaar voor sales~promotionactiviteiten onder de
resellers in het regionale verspreidingsgebied~
Het is van belang dat de inhoud van de boodschap goed is afgestemd op het
beoogde effect en op de te bereiken doelgroep~ Wat dit laatste betrefti niet
alleen qua deskundigheid in de presentatie~ maar ook rekening houdend met
het perceptievermogen van de audience~
De voorbereiding van de boodschap vergt veel tijd ~ aandacht en deskundig~
heid~ waarbij inschakeling van deskundigen raadzaam kan blijkent
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l~tZ Q Q De mediatkeuze in de sales~promotion
De sales~promotionele activiteiten kunnen zich via talloze media voltrekken~
De boodschap kan in schriftelijke vorm worden overgebracht of in talloze
mondelinge vormen~ zoals forumdiscussie~ audiovisuele presentatie~ film~
gesloten ttv~tcircuit~ vergaderingen~ etct Het is van belang dat het medium
wordt gekozen dat ~ rekening houdend uiteraard met de kosten ~ op de
meest aangepaste wijze de boodschap bij de vooraf bepaalde audience overt
brengt~
Evenals bij de reclame en publicity is het vooral bij de sales~promotion van
belang deze activiteiten in te passen in het gehele promotionele beleid waar~
bij het verkoopplan een centrale rol dient te spelent
Zoals de promotion als marketingtinstrument functioneel moet worden
ingepast in de totale marketing~mix~ zo dienen ook binnen de promotional~
mix de verschillende instrumenten functioneel op elkaar te zijn afgestemd~
zodanig dat het totale promotionele beleid zijn functie in de marketing~mix
op de meest zinvolle wijze vervultt

lS t S~ De promotion op de industriële markt

Het dagblad is als reclame~medium bij uitstek geschikt voor de promotion
van producten en diensten op de consumentenmarkt~ De belangrijkste
markten voor de dagbladadvertentie liggen dan ook bij die particulieren en
instellingen en bij dat gedeelte van het bedrijfsleven~ dat op enigerlei wijze
bij die consumenten producten of diensten moeten promoten~ Slechts een
zeer klein gedeelte van het industriële bedrijfsleven verkoopt zijn producten
rechtstreeks op de consumentenmarktt Als zodanig voorbeeld noemden wij
in de vorige paragraaf sommige meubelfabrikanten die rechtstreeks van
fabriek aan de consument leverent Afgezien van die uitzonderingen worden
de producties van het industriële bedrijfsleven ~ voor zover die producten al
voor de consument bedoeld zijn ~ naar de consumentenmarkt gedistrit
bueerd via de resellersmarkt~ dus via grossiers en detaillisten~
Toch is de industriële markt een zeer belangrijk marktsegment voor de
dagbladadvertentie~ omdat die industriële markt de afzet van haar artikelen
aan de consument promoot door het voeren van merkenreclame voor de
door haar geproduceerde merkartikelen~
Vanzelfsprekend zijn er vele resellersbedrijven~ vooral onder de grotere~ die
voor hun reclame gebruik maken van de diensten van een reclametadvies~
bureau~ Indien men echter de accountslijsten in de vakbladen bestudeert~
blijkt wel dat het overgrote deel van de reclame voor merkartikelen wordt
verzorgd door de erkende reclametadviesbureaus~ Omdat deze erkende
reclametadviesbureaus een geheel eigen promotionele benadering vragen~
zullen wij paragraaf l van dit hoofdstuk besteden aan de promotionele
instrumenten met betrekking tot de erkende reclame~adviesbureaus~
Indien wij in deze paragraaf aandacht willen besteden aan de bewerking van
de markt van adverteerders van merkartikelen~ doet zich de preliminaire
vraag voor omtrent de verhouding tussen deze adverteerders en hun bureaus
en over de vraag of en hoe de individuele media de adverteerder op de int
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dustriële markt kunnen benaderen~
Het wil ons voorkomen dat drie uitgangspunten richtinggevend zijn voor het
in deze door de dagbladuitgever te volgen beleid~
a~ De fabrikant van merkartikelen zal de samenstelling van zijn target~
groups zelf bepalen voor ieder merk afzonderlijkt Bovendien zal hij zijn
reclamebudget zelf vaststellen~
b ~ De beslissing over de vraag hoe de prospects van de adverteerder met het
aanwezige budget het meest effectief kunnen worden bereikt~ wordt mede
aan de hand van de inhoud van de boodschap en de geschiktheid der onder~
scheiden media om die boodschap uit te dragen~ voorbereid door de media~
selectie~afdeling van de bureaus jin goed overleg met de creatieve afdelingI
en in de vorm van een advies aan de adverteerder voorgelegd~
c~ Het bureau zal de adverteerder een redelijke mate van zekerheid moeten
verstrekken dat de door de adverteerder gewenste doelgroepen door het
voorgelegde mediatplan optimaal look communicatiefj worden bereikt
binnen het kader van het gegeven budget~

De dagbladuitgever kan twee verschillende redenen hebben om rechtstreeks
met de adverteerder contacten te onderhoudent ofwel omdat hij in het
mediatplan naar zijn mening op de juiste wijze is ingeschakeld~ ofwel omdat
hij in het mediatplan niet of naar zijn mening op onjuiste wijze is ingescha~
keld~
In het eerste geval verkeert de uitgever uiteraard in de prettige positiet Zoals
iemand die een belangrijke aankoop doet achteraf behoefte heeft aan een
rationalisering~ die de juistheid van keuze bevestigt~ zo ook zal de adverteer~
der er prijs op stellen achteraf de juistheid van zijn mediatkeuze bevestigd te
zien~ Wij willen daarmee niet zeggen~ dat de parallel in alle opzichten opgaat~
maar in elk geval is de mediatselectie een uiterst zorgvuldige en rationele be~
zigheid~En net als bij een grote aankoop is er een onzeker element~ namelijk
het element dat pas de praktijk van het adverteren zelf zal bevestigen of de
media~keuze juist is geweest~ zoals de juistheid van de aankoop voor
de koper pas duidelijk wordt na gebruik of verbruik van het gekochte~
Welnu~ die bevestiging kan de adverteerder niet alleen en zelfs niet hoofdt
zakelijk verkrijgen door naar zijn verkoopcijfers te kijken~ Die verkoopcijfers
geven hoogstens een indicatie met betrekking tot de kwaliteit van zijn totale
marketing~mix~ ze geven op zich geen inzicht in de juistheid of het falen van
zijn advertising~ laat staan van de media~keuze als onderdeel van de adverten~
tionele activiteitt
Hier ligt onzes inziens het aanknopingspunt voor de individuele uitgever
voor het contact rechtstreeks met zijn adverteerder~ Deze immers is~ zij het
via zijn bureau~ toch de uiteindelijke klant die de advertentie ~ wederom via
zijn bureau ~ betaaltt Het is redelijk van de uitgever te verwachten dat hij
met zijn adverteerder een bepaalde relatie onderhoudt~ zij het~ dat het niet
verstandig zou zijn het bureau daarvan niet op de hoogte te stellent
Het is daarbij uiteraard niet mogelijk van het dagblad te verwachten dat het
de juistheid van het mediatplan aantoont~ Indien de adverteerder er be~
hoefte aan heeft het media~plan achteraf op zijn bereiks~ en communicatieve
merites te controleren~ zal hij zelf wegen moeten zoeken om hier achter te
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komen~ Indien de verhouding adverteerder~bureau goed is~ zal de adverteer~
der dat bovendien doen in samenwerking met zijn bureau~
Op welke wijze kan het dagblad dan wel op een zinvolle wijze contact on~
derhouden met de merkenadverteerder die in zijn dagblad adverteeffl Wij
gaan er daarbij van uit~ dat de adverteerder geen behoefte heeft aan een
regelmatig contact~ Ogilvy merkt met betrekking tot het contact tussen
reclamebureaus en grote adverteerders het volgende opt

IOne of the reasons why the top people in big corporations show this tendency to deal
with agencies at armis length is that they dislike the whole business of advertising~ It is
so intangible~ When they build new factories~ or issue new stock~ or buy raw
materials~ they know exactly what they are getting~ These propositions are presented to
them cut~and~dried~ with all the facts and figures they need to justify their decision to
their stockholders~ But advertising is still an inexact speculationt~zb

Wij weten niet of deze op Amerikaanse situaties gebaseerde opmerkingen
ook zonder meer opgaan voor de Nederlandse situtatie~ maar al is er maar
iets van waar dat ook in Nederland de grotere concerns hun contacten onder~
houden Iat arm~s lengthl~ dan zullen zij hun contacten met de door het
bureau geselecteerde media wel willen onderhouden Iat two armsl lengthlt
Vandaar dat wij menen dat de contacten zeker niet frequent moeten zijnt
Bij gelegenheid van het afsluiten enlof aflopen van een contract heeft de
uitgever echter een goede gelegenheid tot rechtstreeks contact met zijn
adverteerder~ Dit contact dient er onzes inziens uit te bestaan het zo
IintangibW karakter van het adverteren wat tastbaarder te makent Dit kan
bijvoorbeeld gebeuren door bij gelegenheid van een nieuw contract de adver~
teerder een soort salestportefolio te zenden met een uitvoerige documentatie
met betrekking tot het medium in relatie tot de branche van de adverteer~
der~ In die portofolio kunnen dan een serie afdrukken van zijn advertenties in
het dagblad worden opgenomen~ Indien het mogelijk is in dit portefolio de
criteria van het reclamebureau die tot de mediatkeuze geleid hebben te ver~
werken~ en de juistheid van die gegevens nader te adstrueren~ zal een derge~
lijk contact met de merkenadverteerder niet alleen voor deze het contact
met zijn media ltastbaarderl maken het zal ook voor het reclamebureau een
gewaardeerde aanvulling op de eigen overwegingen vormen~ Elders in zijn
boekje merkt Ogilvy op~

IThe severnyear itch is not confined to matrimony~ It also afflicts the relationship
between advertising agents and their clients~ The average client changes agencies once
every seven yearsl~z ~

Het is verre van ons het verbreken van relaties tussen adverteerders en
bureaus toe te juichen~ maar dat neemt niet weg dat dergelijke feiten gecont
stateerd moeten wordent Het nieuwe bureau kan wellicht zijn mediatselectie
baseren op andere criteriat Het is duidelijk~ dat een prettige~ incidentele
relatie tussen uitgever en adverteerder rechtstreeks in zulke gevallen voor de
uitgever alleen maar positief kan werken~
Een andere reden voor de uitgever om met de adverteerder contact te onder~
houden~ kan liggen in het feit dat het dagblad van de uitgever ofwel onvol~
doende ofwel in het geheel niet in het mediatplan is opgenomen~ In een derge~
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lijk geval is het uiteraard zaak primair met het bureau contact op te nemen
om van het mediatplan kennis te nemen~ de criteria waarmee het tot stand is
gekomen te kennen en inzicht te verkrijgen in de te bereiken targettgroups~
Het is mogelijk dat door een dergelijk contact de problemen worden opgelostt
Ofwel doordat het betrokken dagblad wordt ingeschakeld~ ofwel omdat het
dagblad moet erkennen dat het betrokken media~plan optimaal is en dus
redelijkerwijze moet accepteren dat het niet is ingeschakeldt Het is ook
mogelijk dat de problemen niet worden opgelost~ Dat kan om twee redenent
Ofwel omdat het bureau weigert over het media~plan te discussiëren~ waar~
door het voor de uitgever uiterst moeilijk wordt zijn eigen standpunt te
beargumenterent Ofwel omdat na een goede discussie toch menings~
verschillen blijven bestaant In beide gevallen is het redelijk dat de uitgever
zich tot de adverteerder rechtstreeks richt om zijn belangen te bepleiten~
Het is daarbij uiteraard van belang de integriteit en deskundigheid van het
bureau niet in twijfel te trekken~ doch daarvan uitgaande te pogen met de
publiciteitschef van de adverteerder tot een gesprek te komen~ dat in een
aantal gevallen zal kunnen resulteren in het uitwerken van een alternatief
media~plant
Het spreekt vanzelf dat dit gesprek op hoog niveau gevoerd moet worden~
omdat immers het mediatplan van het bureau ter discussie wordt gesteld~
hetgeen op zich het goed recht van de uitgever is~ maar dan uiteraard wel
een mate van deskundigheid vereist~ die gelijk is aan die van de ontwerper
van het betwiste mediatplan~ Onder invloed van de moderne mediatselectiet
technieken per computer kan men constateren dat er een toenemend
contact is tussen de media en de adverteerder rechtstreeks~ Dit is te verklat
ren doordat bij de gecomputeriseerde media~selectie met een aantal subject
tief gekleurde inputtgegevens met betrekking tot mediumgewicht~ contact~
gewicht en persoonsgewicht gewerkt moet worden waarbij de media geen
stem in het kapittel hebben~ maar wel het kind van de rekening kunnen
wordent De hierboven omschreven contacten tussen uitgevers en adverteer~
ders hebben in het eerste geval betrekking op sales~promotionactiviteiten en
in het laatste geval op personal~sellingactiviteiten~ waarbij wij herhalen dat
deze personal selling niet verricht zal kunnen worden door de gemiddelde
advertentievertegenwoordiger~ maar zich dient af te spelen op het niveau van
de salestmanagert
De promotionele instrumenten van reclame en publicity zijn op dit markt~
segment voor de individuele uitgever nauwelijks van belang~ Een belangrijk
aspect van de promotionele contacten tussen de individuele uitgever en de
adverteerder is het contact met de organisatie van adverteerders~ de Bond
van Adverteerderst

IIBta~ De promotie bij de erkende reclametadviesbureaus en de erkende
zelfverzorgers

Volgens de BtBtC~gegevens over IM Zg bedroegen de totale reclame~
uitgaven voor merkartikelen en diensten in de dagbladen f Z l atlSHtO Y H ~ ~t
De totale advertentie~omzetten in I J~IS bedroegen in de dagbladen
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f btOtOOOtOOO ~ ~t zg Er van uitgaande dat de dagbladreclame voor merk~
artikelen en diensten in hoofdzaak lopen via erkende reclametadviesbureaus
en de erkende zelfverzorgers~ voorts overwegende dat nog een aanzienlijk
deel van de reclame op de resellersmarkt eveneens via bureaus loopt~ lijkt
ons de berekening gewettigd dat ongeveer de helft van de reclamet
bestedingen in de dagbladen afkomstig is van de erkende bureaus en erkende
zelfverzorgerst Daarmee zou een bedrag gemoeid zijn van rond
f Zbo ~ ooo~ ooo ~ ~ ~
Per dagblad kunnen hier uiteraard grote afwijkingen optreden~ Het is aan te
nemen dat de nationale bladen een aanzienlijk hoger percentage van
hun advertentie~omzet krijgen via de erkende bureaus~ terwijl bij de regio~
nale bladen het percentage lager zal liggen~ ook weer afhankelijk van hun
actieradius en hun min of meer regionaal of plaatselijk karakter~ Wij
beschikken niet over exacte cijfers~ hetgeen in dit verband ook niet nodig ist
Waar het ons om gaat~ is een indicatie te geven van het belang van deze
markt~
De promotionele activiteiten van het individuele dagblad op deze markt
staan sterk onder druk van de ontwikkelingen in de mediatresearch en de
media~selectie van de laatste tien jaren~ Toen de adverteerders en hun
bureaus nog niet de beschikking hadden over bereikcijfers van de media~ laat
staan over op nationale schaal onderling vergelijkbare bereikcijfers van de
media~ diende de mediatselectie hoofdzakelijk te geschieden aan de hand van
oplagecijfers en peilprijzent Media~planning was voor een groot deel een
kwestie van IFingerspitzengefiihll van de individuele mediatplanner en het
spreekt bijna vanzelf dat het regelmatige mondelinge contact tussen de ver~
tegenwoordigers van de media en de media~planner toen nog een rol van
betekenis kon spelen~
Nu de media~planner door middel van geavanceerde computertechnieken
aan de hand van via het N ~ O ~ Pt op ruime schaal aanwezige materiaal~ en
onderling vergelijkbare mediatresearchtgegevens zijn mediatselectie bedrijft~
blijft er alle ruimte voor de promotie van het eigen dagblad~ mits die promot
tionele activiteiten zijn aangepast aan de moderne methoden van media~
selectie~
Bij het ontwerpen van een promotioneel beleid voor het individuele dagblad
bij de erkende reclamebureaus en de erkende zelfverzorgers dient men voor~
al met betrekking tot de erkende bureaus rekening te houden met een
belangrijk aspect in de werkwijze van deze bureaus~ De belangen van de
individuele adverteerder~ dus van de klant van het erkende bureau~Ja wor~
den op de bureaus behandeld door een accounttexecutive jc~qt door een
account~director of account~supervisor~~ Indien één adverteerder bij hetzelfi
de bureau zijn belangen laat behartigen voor meerdere producten van een
geheel verschillend karakter kunnen meerdere account~executives zijn inget
schakeld~ In het algemeen kan men dus stellen dat de accounttexecutive
IA ~ E ~ j de belangen van de adverteerder behartigt voor een bepaald productt
Afhankelijk van de grootte van de accounts zal een A ~ E ~ een of meer accounts
tegelijk behandelent Afhankelijk van de grootte van het bureau zal het bu~
reau meerdere A~EtIs in dienst hebbent De afdeling media~planning van het
bureau verzorgt de media~planning voor alle accounts~ De door de reclamet
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campagne te bereiken doelgroepen zullen in het algemeen aangegeven wor~
den door de A ~ E ~~ waarna de afdeling media~planning~ rekening houdende
met de inhoud en de vorm van de reclameboodschap en rekening houdend
met de hoogte van het beschikbare budget~ het media~plan en de inschake~
lingsvariabelen voor de verschillende media zal vaststellent Voor de promo~
tie van het dagblad heeft deze werkwijze drie belangrijke consequenties~
a~ Bij de mediumttypekeuze spelen de A ~ Et en de creatieve groep een be~
langrijke rolt Zij immers beslissen in overleg met de adverteerder over de in~
houd en de vorm van de reclameboodschap~ rekening houdend met het be~
schikbare budget~ Voor een groot deel zijn die beslissingen al bepalend voor
het medium~type dat gekozen wordt ctqt voor de medium~typen die gekot
zen worden en hun afstemming op elkaart Het spreekt vanzelf dat de
communicatieve kwaliteiten van de onderscheiden media naast het kostent
aspect hier een belangrijke rol spelent Vandaar dat de promotion van het
dagblad als medium~type in hoge mate rekening moet houden met de
mediatproblematiek waar de A ~ Et zich mee bezig houdtt
bt Uiteraard is ook de media~planner in hoge mate betrokken bij de
medium~typekeuze~ Wanneer echter de medium~typekeuze is bepaald~ zal
vooral de media~planner zich bezighouden met de inschakeling van de ver~
schillende individuele media binnen ieder medium~type~ waarbij bereik en
kosten een primaire rol spelen en de communicatieve kwaliteiten van de
afzonderlijke media binnen het medium~type een belangrijke secundaire rol
spelen~ Wanneer we dus spreken over de promotie van het dagblad~ dient een
duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de promotie van het dag~
blad als medium~type tegenover de andere medium~typen zoals tijdschriften~
radio~ t~v~~ etc~ en de promotie van het individuele dagblad binnen het
medium~type dagblad~ De promotionele taak van het individuele dagblad zal
primair gericht moeten zijn op de promotie van het individuele dagblad
binnen het medium~type dagbladent Terwijl de promotie van het dagblad als
medium~type hoofdzakelijk voor de gezamenlijke dagbladen door een
centrale marketing~organisatie van de dagbladen zal dienen te gebeurent
ct De media~planner behandelt de media~selectie voor alle accounts binnen
het bureaut leder media~plan zal afgestemd moeten zijn op de specifieke
behoeften van ieder afzonderlijk account~ De promotionele activiteiten van
het individuele dagblad zullen met die omstandigheid rekening moeten
houdent Dankzij de publicatie van de accounts per bureau in de vakbladen
zal het individuele dagblad in staat zijn~ ieder bureau~ rekening houdend met
de verschillende door het bureau behandelde accounts~ te benaderent

Deze specifieke behoeften van ieder afzonderlijk account maken het heel
goed mogelijk dat een bureau voor een bepaald account een bepaald dagblad
niet inschakelt en dat hetzelfde bureau hetzelfde dagblad voor een ander
account wel inschakelt~
Het is echter mogelijk~ dat een individueel dagblad een zodanig slechte reput
tatie heeft verworven~ niet alleen op grond van kosten en bereik~ maar ook
door slechte service~ slechte intrinsieke kwaliteiten~ etct dat dit dagblad voor
geen enkel account meer in aanmerking komt~ Het is daarom voor ieder
dagblad van belang~ op basis van een goed product~ en prijsbeleid~ door
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middel van zijn promotionele activiteiten voortdurend te werken aan het
opbouwen van een goede algemene image bij de bureaus en deze goede image
door voortgezette promotionele activiteiten~ op basis van een continu goed
product~ en prijsbeleid~ in stand te houden~
Over de collectieve promotie van het dagblad als medium~type zal uitvoerig
worden gesproken in hoofdstuk I b ~ dat handelt over de collectieve
marketing in het dagbladbedrijf~
In het onderstaande behandelen wij de promotionele instrumenten die de
individuele dagbladen ter beschikking staan voor de promotie van het eigen
medium bij bureaus en reclamekantorent Wij beschouwen daarbij het reclat
mekantoor als een Ibureaul dat slechts een of enkele verschillende product~
accounts behandelt voor dezelfde adverteerdert
In het voorafgaande zijn de grote verschillen tussen een bureau en een
reclamekantoor reeds onderwerp van bespreking geweest~ Voor wat de pro~
motionele benadering betreft~ kan men het bureau en het reclamekantoor
op één lijn stellen~ met dien verstande~ dat de contacten met het reclame~
kantoor een meer ldefinitief~ karakter zullen hebben in die zin~ dat Iberoepl
op de adverteerder~ zoals bij het bureau mogelijk is~ bij het reclamekantoor
niet mogelijk is~ Wanneer wij dus in het onderstaande de promotionele acti~
viteiten bij de bureaus bespreken~ geldt een en ander mutatis mutandis ook
voor de reclamekantoren~ tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeldt

lS ta ~ tlt De reclame voor het individuele dagblad bij de bureaus
De reclame als promotioneel instrument beoogt door een eenzijdige en
directe communicatie met de gehele markt of een belangrijk deel ervan
houding en gedrag van het reclamebureau met betrekking tot het individuele
dagblad~ positief te beïnvloedent

IJ~ Q~ l ~ l ~ De bepaling van de doelgroep waartoe men zich richt
In het algemeen zal men zich richten tot alle reclamebureaust Het is echter
ook mogelijk dat men zich richt tot slechts die reclamebureaus die accounts
in een bepaalde branche behandelent Tenslotte dient men zich te realiseren
tot wie men zich binnen de bureaus richt~ tot de mediatplanners~ tot de
AtEtls of tot beide groepen medewerkers~ Ook hier is bezinning over de
vraag tot welke doelgroep men zich richt van belang~ zowel voor de inhoud
en vorm van de boodschap die aan de te bereiken doelgroep moet zijn aan~
gepast~ alsook voor wat betreft de media~keuze~

lSA~ ftZ~ Welk effect wil men met de reclame bereiken~
Vooral wanneer men zich in een reclametuiting wil richten tot een groep
reclamedeskundigen~ is het van belang~ grote aandacht te besteden aan het
beoogde effect en dit per reclame~actie tevoren goed vast te stellent Immers~
inhoud en vorm van de boodschap en de in te schakelen media dienen zorgt
vuldig op het realiseren van de beoogde doelstelling te zijn afgestemd~ Het
vergt een geheel andere aanpak van de boodschap of men de bedoeling heeft
door een bepaalde themareclame de algemene image van het dagblad bij de
media~planners van de bureaus te verbeteren~ of dat men de aandacht van de
bureaus wil vestigen op de lage kosten van bereik per ~ OOO prospects binnen
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een bepaalde branche~ of dat men de aandacht van een aantal A~ Us en
media~planners wil vestigen op een aanzienlijke verbetering van de communit
catieve werking van het medium door een ingrijpende redactionele reorgani~
satie~ etc~ Vooral in de reclametuitingen ten behoeve van de reclamebureaus
mag niet de traditionele fout gemaakt worden direct met het formuleren van
de boodschap te beginnen~ Juist hier dient men zich eerst goed te bezinnen
op de beoogde doelstelling~ om pas daarna aan de hand van de doelstelling
de boodschap op te stellen~

f~~~l~ l~St De invloed van de boodschap
De boodschap moet uiteraard duidelijk laten uitkomen tot wie men zich
richt en moet de beoogde doelstelling communicatief goed aan de beoogde
doelgroep overbrengen~ Vanzelfsprekend moet de boodschap tevens zijn
aangepast aan de mogelijkheden van de in te schakelen mediat
Al te zeer krijgt men de indruk alsof alleen bereiksgegevens onderwerp van
reclame voor het individuele dagblad kunnen zijn~ Er ontstaan dan adverten~
ties in de trant van Iwie kopers in stad X wil bereiken~ kan dagblad Y als
medium niet missenl~ welke kreet dan met een aantal bereikcijfers uit NtOtPt
of uit andere research~gegevens wordt bevestigdt
Dergelijke advertenties schieten vermoedelijk hun doel voorbij~ omdat zij
wezenlijk te kort schieten in hun communicatieve taakt Communicatie
immers is transport van informatiet Informatie is het verstrekken~ in welke
vorm dan ook~ van nieuwe kennis~ die aansluit op het bestaande kennist
niveau van de audience~ Het herhalen van reeds bij de audience bestaande
kennis heeft weinig communicatieve waarde~ Het Irepéter~ repéter toujours
heeft alleen zin~ wanneer de afzender er in slaagt aan zijn boodschap telkens
nieuwe aspecten toe te voegen~ waardoor de audience met belangstelling~
met telkens nieuwe belangstelling~ van de in grote lijnen reeds bekende
boodschap kennis blijft nement Na alle bereikcijfers van de media~ die de
laatste jaren door vele onderzoekbureaus zijn gepubliceerd~ kunnen wij ons
niet voorstellen dat er nog één mediatplanner te vinden is~ die niet weet~ dat
hij de koper in stad X door dagblad Y kan bereiken~ Die mededeling is dus
onzes inziens nogal overbodigt Waar het om gaat is~ of dagblad Y een hoger
bereik heeft dan de andere in die stad verschijnende media~ of dagblad Y
met name die bepaalde doelgroep bereikt die de adverteerder beoogt~ of
dagblad Y communicatief betere papieren heeft dan de andere media~ en of
dagblad Y naar tarief~ peilprijs en prijs per gewogen bereik het goedkoopste
is~ of dat er tenslotte om een combinatie van redenen geen beter medium is
dan dagblad Y~ waarbij we er van uitgaan~ dat de overige intrinsieke kwalitei~
ten van dagblad Y ook voor de adverteerder acceptabel zijnt Het komt eigern
lijk hierop neer~ dat vele van dit soort gewraakte advertenties van weinig
marketing~inzicht getuigen~ omdat niet wordt aangetoond dat dagblad Y op
de meest efficiënte manier voorziet in de behoeften van de adverteerder~
maar omdat in feite aan de behoeften van de adverteerder voorbij wordt
gegaan en alleen maar de vaak in hun algemeenheid irrelevante kwaliteiten
van het eigen product worden aangeprezent Wanneer dus het met de reclame
beoogde effect dat de dagbladuitgever nastreeft~ is bepaald~ zal ~ alvorens
tot het maken van reclame te besluiten ~ onderzocht moeten worden op
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welke wijze het door de uitgever beoogde effeet aansluit op een bij het
bureau levende behoefte aan informatie~ waarna de reclameboodschap op
die behoefte moet worden afgestemd~ Met name in de reclame van het indi~
viduele dagblad bij de bureaus is het noodzakelijk het marketing~begrip juist
te hanteren~ The marketing concept is a customer orientation backed by
integrated marketing aimed at generating customer satisfaction as the key to
satisfying organizational goals~t i Bij een goed marketing~beleid van de zijde
van het dagblad dient men zich met betrekking tot de reclame dan te reali~
seren dat het bureau alleen dan het betrokken dagblad zal inschakelen~ want
neer die inschakeling bijdraagt tot de uiteindelijke Icustomer satisfactionlt
Op die behoeftebevrediging zal de reclameboodschap moeten zijn afgestemd
en al eerder bij het formuleren van het met de reclame beoogde effect~
zal met die behoeften rekening gehouden moeten worden~
Uiteraard gelden deze algemene uitgangspunten voor iedere promotionele
activiteit op iedere markt~ maar het spreekt vanzelf dat bij de promotionele
activiteiten gericht op een zo marketingtminded marktsegment als de re~
clamebureaus~ met deze algemene uitgangspunten extra goed rekening
gehouden moet wordent

l S~ at lA~ De keuze van de media
De media~keuze moet gericht zijn op het bereiken van de doelgroep~ moet
rekening houden met de communicatieve kwaliteiten van het medium in
relatie tot de boodschap naar vorm en inhoud en zal tenslotte afgestemd
moeten zijn op de belangen van de afzender in zijn relatie tot zijn concur~
renten~ Zolang de doelgroep bestaat uit alle bureaus en de boodschap per
advertentie goed is over te brengen~ kan men veelal de reclamevakbladen in~
schakelent Indien men zich richt tot bepaalde bureaus met klanten in be~
paalde branches~ of wanneer men vertrouwelijke zaken wil behandelen bijvt
toelichtingen op tariefsverhogingen etdt~ zal men eerder tot een directtmail
campagne besluiten~ omdat in dergelijke gevallen de boodschap wel eens
negatief zou kunnen werken bij het niet tot de doelgroep behorend bereikt

~ SA~ Z ~ De personal selling bij de bureaus
De media~selectie op de resellersmarkt is een betrekkelijk eenvoudig
probleem~ Op de eerste plaats~ omdat de actieradius van het resellersbedrijf
regionaal beperkt is~ waardoor de bepaling en situering van het aantal
prospects voor dat ene bedrijf niet al te gecompliceerd ist Bovendien is het
aantal in aanmerking komende medium~typen zeer beperkt~ terwijl bovent
dien het aantal media per medium~type zeer beperkt is en het reclamebudget
meestal niet veel alternatieve bestedingen toelaatt In de meeste gevallen zal
het media~selectieprobleem daar dan ook zonder technische hulpmiddelen
kunnen worden opgelostt Een belangrijke factor daarbij is~ dat de deskurn
digheid van de adverteerder bij de oplossing van zijn mediatselectieprobleem
in de meeste gevallen zodanig is~ dat hij het advies van de deskundige adver~
tentievertegenwoordiger op prijs zal stellen~
Op de nationale markt voor merkartikelen en ~diensten ligt de situatie aan~
zienlijk anderst De bepaling en de situering van het aantal prospects per
product dient op nationale schaal te geschiedent Het medium~typeprobleem

l S De promotie van de dagbladadvertentie door het individuele dagbladbedrijf al l



is~ mede gelet op de veel hogere reclamebudgetten~ aanzienlijk gecompli~
ceerder~ Het mediatselectieprogramma binnen de medium~typen is eveneens
zeer veelomvattend~ terwijl de allocatie vav de reclamegelden over de ver~
schillende media~ de media~planner voor grote problemen steltt
Ter oplossing van dit omvangrijke mediatselectieprobleem zal de mediat
planner van geavanceerde computertechnieken gebruik makent Doorslag~
gevend daarbij is~ dat de media~planner de beschikking heeft over voldoende
mediatgegevens en dat hij zelf over de bekwaamheden en apparatuur
beschikt om een mediatplan samen te stellen~
De taak van het individuele dagblad blijft daarbij veelal beperkt tot het
verschaffen van voldoende kwantitatieve en kwalitatieve media~gegevenst In
de meeste gevallen zullen deze gegevens een algemeen karakter hebben en
dus dienen om de media~planner in staat te stellen voor het maken van
verschillende media~plannen voor verschillende producten van deze gegevens
gebruik te makent In sommige gevallen~ wanneer het betrokken dagblad
daartoe aanvullende research heeft verricht~ kunnen de gegevens worden
toegespitst op bepaalde communicatieve effecten~ op bepaalde branches of
op een bepaald productt
De inschakeling van een bepaald medium wordt beïnvloed door de uitkom~
sten uit de computer die op grond van de ingevoerde gegevens plannen
evalueert ofwel zelf plannen construeert~
Het probleem van de personal selling bij de bureaus is nu ten eerste~ dat
geen uitgever tevoren kan weten aan welke media~plannen een bureau aan
het werken is~ en ten tweede~ aangenomen dat de uitgever daar via een
contact met het bureau of de adverteerder zelf of door publicaties in de
vakpers toch al achter zou komen~ dan nog zal hij op de door het bureau
ontworpen planning~procedure geen invloed kunnen uitoefenen~
In de praktijk zal dus de uitgever pas in actie kunnen komen wanneer het
betrokken mediatplan gereed is en hij ervaart dat hij in het plan ofwel in het
geheel niet ofwel slechts met een te geringe inschakelingsfrequentie voor~
komt~
Er is een middel dat tegen te gaan~ namelijk door aan het bureau een uit~
draaiservice aan te bieden en aldus de door het bureau ontworpen plannen op
eigen kosten door de computer te laten evalueren~ op voorwaarde dat de
uitgever het recht heeft ook een alternatieve uitdraaiing voor een media~plan
van eigen ontwerp te doent
In de periode~ dat veel bureaus nog niet de beschikking hadden over eigen
programmals enlof over eigen computers~ kon die procedure gevolgd
worden~ Het is echter voor de bureaus een moeilijke procedure~ omdat ze
een stuk specifieke bureauverantwoordelijkheid uit handen geven aan de
media~
Uit een en ander blijkt wel~ dat voor personal selling in strikte zin weinig
ruimte meer is overgebleven~
De media kunnen op het samenstellen van media~plannen ~ welke plannen
de beslissing over het afnemen van advertentieruimte bij bepaalde media
impliceren ~ slechts invloed uitoefenen
l~ door het verstrekken van uitvoerige ~schriftelijkej documentatie betref~
fende hun medium~
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Zt door het aanbieden van uitdraai~service en het uitdraaien van eigen
alternatieve mediatplannen~ al of niet via het Cebuco~

Het belangrijkste van beide mogelijkheden is voor het individuele dagblad
uiteraard de eerste~ het aanbieden vooraf van voldoende op gedegen kennis
gebaseerde media~gegevens van kwantitatieve en kwalitatieve aardt
Voor de gezamelijke dagbladen zijn beide mogelijkheden van groot be~
IangYZ
Na deze lange~ onzes inziens noodzakelijke inleiding~ zijn wij dan gekomen
bij het onderwerp van deze subparagraaft de personal selling bij de bureaus~
In het hoofdstuk over de verkooporganisatie hebben wij gesteld~ dat de
verkoop op de bureausmarkt geen taak is van het vertegenwoordigers~
apparaat~
Na het bovenstaande zal het duidelijk zijn~ wat wij daarmee bedoelent De
normale advertentievertegenwoordiger bezoekt de bedrijven in de regionale
resellersmarktt Zijn kennis van de mediatselectietechniek behoeft slechts
beperkt te zijn~ omdat hij met eenvoudige mediatselectieproblemen te
maken heeft~ Daartegenover moet hij gespecialiseerd zijn in de regionale
problematiek en moet hij een goede verkooptechnische opleiding hebbent
Op de bureausmarkt echter wordt men geconfronteerd met uiterst gecomplit
ceerde media~selectieproblemen~ die in toenemende mate met behulp van
computertechnieken worden opgelost~ De primaire taak van de media is
daarbij de verschaffing van relevante gegevens~ Slechts op zeer beperkte
schaal kunnen de media door het aanbieden van uitdraai~service op de
media~planning invloed uitoefenen~
In vele gevallen zal men pas achteraf kunnen reageren~ namelijk wanneer een
voor bijv~ een dagblad ongunstig media~plan in uitvoering is~ In dat geval zal het
in uitvoering zijnde plan praktisch nooit teruggenomen worden en kan men
slechts voorbereidend werk verrichten voor het ontwerpen van een volgend
media~plan van hetzelfde product~
Deze zeer gespecialiseerde media~planningactiviteiten mag men van ons
rustig rangschikken onder de personal sellingt Wij zijn zeer geneigd deze
activiteiten te kwalificeren als een speciale service van de uitgever aan zijn
afnemers~ welke service in ieder geval niet verricht kan worden door de
normale advertentievertegenwoordiger~ doch zal verricht moeten worden

door deskundigen uit het marketingtteam van het dagbiadbedrijf~ waarbij wij

denken aan de sales~manager~ of nog eerder aan de productmanager~advert
tenties of aan de marketing~manager zelf~ daarbij geassisteerd door marke~

tingtresearchmedewerkers~

l~ Q Z l De taak van de centrale advertentie~afdeling in de personal selling

Als promotioneel instrument is het de uiteindelijke taak van de personal
selling een positieve invloed uit te oefenen op de houding en het gedrag van

de prospect met betrekking tot het bedrijf en het product dat het bedrijf te

koop aanbiedt~ en zij is er met name op gericht het gedrag tot een bevredit

gend koopgedrag om te buigent Ook al mocht dit laatste niet lukken~ dan
blijft het streven naar een positieve beïnvloeding toch de taak van de

personal selling~
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Daarnaast heeft de personal setting een service~verlenende taak en dient de
personal setting gegevens te verzamelen ten behoeve van het marketing~
informatiesysteem van de ondernemingt
Naast het advertentie~vertegenwoordigerscorps dat werkzaam is in de regio~
en naast de medewerkers die belast zijn met de contacten met de bureaus
inzake de media~planning~ vervult de centrale advertentietafdeling~ die de
schriftelijke en telefonische orders van de bureaus afwerkt een belangrijke
personal setting functie~ Deze afdeling heeft namelijk het meest frequente
schriftelijke en telefonische contact met de bureaus~
Op de eerste plaats betekent dit~ dat deze afdeling door een correcte afhan~
deling van haar werk en door het verlenen van een maximale service aan de
bureaus~ een grote positieve ~ of negatieve als het slecht gebeurt ~ invloed
kan uitoefenen op de houding en gedrag van de prospects~
Op de tweede plaats is deze afdeling de meest gevoelige registrator van
problemen bij het bureau~ Een zorgvuldige advertentieregistratie en com
tractregistratie op de centrale advertentie~afdeling zal ~ afgezien van de
persoonlijke contacten van de medewerkers met bureaumedewerkers ~ zeer
snel afwijkingen in het normale gedrag van een bureau met betrekking tot
een bepaald account of meerdere accounts kunnen signaleren~ Verwijzend
naar hetgeen wij daaromtrent bij de organisatie van het marketingt
informatiesysteem hebben gezegd~ IJ zal het zaak zijn de medewerkers
zodanig te instrueren~ dat zij deze belangrijke informatie ook spoedig aan de
juiste persoon in het bedrijf doorgevent
Hoewel dus de centrale advertentie~afdeling in direct verkopende zin op de
bureausmarkt niet veel initiatieven zal kunnen nemen~ heeft deze afdeling
op servicetverlenend en informatie~verstrekkend gebied een belangrijke
personal setting functie~ Daarom bepleiten wij dan ook~ dat deze afdeling
onder de afdeling verkoop ressorteert en niet~ zoals soms nog wel het geval
is~ onder de administratiet

l~IAt~l~ De publicity van het individuele dagblad gericht bij de bureaus
Uit het voorafgaande uit deze studie is wel gebleken~ dat er geen enkele
belangrijke activiteit in het dagbladbedrijf denkbaar is~ die niet op een of
andere wijze repercussies heeft voor de advertentionele mediumtwaarde van
het dagblad~ Of het nu gaat over een verbetering van de redactionele bericht~
geving~ over een groei van het aantal abonnees~ over verbetering van de
kleurendruk~ over abonnements~ en advertentieprijzen~ over papierkwalit
teit of over een wijziging van de redactionele laytout~ het zijn allemaal
facetten van het ene medium dagblad en als zodanig kunnen ze de belang~
stelling van de reclamewereld opwekken~
Kunnen~ want als het dagblad de verbeteringen aanbrengt zonder daar over
te berichten~ zullen de verbeteringen wellicht wel worden opgemerkt door
het lezend publiek~ maar niet door de media~planners van de bureaust
De promotie van het dagblad door middel van publicity moge een effectief
promotietinstrument zijn~ het is ook een promotie~instrument met veel
voetangels en klemmen~ die er voor kunnen zorgen dat de publicity niet
positief maar negatief werktt Het oude adagium Ihoe ze over je schrijven
geeft niet~ als ze maar over je schrijvenl~ gaat misschien op voor een politicus
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die leeft bij de gratie van publiciteitt Het hanteren van dit adagium bij de
publicity als promotioneel instrument is levensgevaarlijk~
Immers~ het doel van de publicity is evenals bij de andere promotionele
instrumenten het positief beïnvloeden van houding en gedrag van de
audience ten opzichte van het bedrijf en het aangeboden productt Negatieve
publiciteit is dus een slecht promotioneel instrument en moet zoveel moget
lijk voorkomen worden~ Een zorgvuldig publicity~beleid~ dat de vier promo~
tionele criteria goed in de gaten houdt~ zal enerzijds negatieve publicity
voorkomen en positieve publicity bevorderen~ m

lS~~l~S~ l ~ Tot wie richt men zichT
Wie gebruik maakt van de publicity als promotioneel instrument~ dient zich
te realiseren dat hij rekening moet houden met een aanzienlijke Iwasté ~ De
vraag tot wie men zich richt~ moet bij de publicity eigenlijk vertaald worden
in de volgende vraagt Itot wie richt men zich speciaal en wie zullen de
boodschap als Ilwastél eveneens kunnen vernemenl~
Het is namelijk van belang met beide groepen rekening te houden~ omdat
onder de Iwastel~ geïnteresseerden aanwezig kunnen zijn wier houding en
gedrag ten opzichte van het dagblad toch belangrijk kunnen zijnt Het is bijvt
zelfs mogelijk~ dat de bureaus in een speciaal geval niet degene zijn tot wie
de publicity zich rechtstreeks richt~ doch dat die bureaus behoren tot de
Iwastel van een op een andere groep gerichte publicityt
Indien een dagblad een discussie entameert binnen de Nederlandse Vereni~
ging van Journalisten in het journalistenblad IDe Journalistl over bepaalde
aspecten van het redactioneel beleid~ dient men zich er rekenschap van te
geven dat vele reclamemensen over de schouders mee lezent
Wanneer een dagblad in IDe Dagbladpersl~ het orgaan van de NtDtPt ~ een
discussie voert over vierkleurendruktprocedCs~ moet men er rekening rriee
houden dat de reclamedeskundigen mee lezen~
Wanneer omgekeerd in reclamevakbladen als IAdformatié~ IAriadnel of
~Kontekstl wordt gepubliceerd over dezelfde onderwerpen~ gericht op de
reclamewereld~ moet men er rekening mee houden~ dat de N ~ VtJ ~ en NtD ~ Pt
maar ook andere betrokkenen~ zoals bijvt de concurrentie meelezent

l~ Q~ Z Wat is het beoogde effectl
Het beoogde effect is altijd een positieve beïnvloeding van de audience met
betrekking tot het bedrijf en het aangeboden product~ te realiseren mede via
de informatie die gepubliceerd wordtt Men dient er daarbij rekening mee te
houden~ dat wanneer een item eenmaal is gepubliceerd~ dit tot onderwerp
van discussie kan worden en die discussie ook tot een negatief oordeel kan
koment Dit maant tot voorzichtigheidt Niet in die zin~ dat controversiële
onderwerpen geen thema van publicity mogen wordent Wel in die zin~ dat
de publicity bij een controversieel onderwerp uitdrukkelijk op de discussie
gericht moet worden en liefst zodanig~ dat het aanzwengelen van discussie
over dat controversiële onderwerp op zich als een positief gebaar wordt
ervarent Het is daarbij noodzakelijk de controversiële onderwerpen tijdig als
zodanig te erkennen~ In twijfelgevallen zal ook hier een kleine voorbereidern
de schriftelijke of mondelinge enquéte inzicht kunnen verschaffen

l i De promotie van de dagbladadvertentie door het individuele dagbladbedrijf SIS



in het kennisniveau en de algemeen heersende opvattingen binnen de toe~
komstige audiencet Te weinig wordt bij het publicitytinstrument van deze
zeer belangrijke voorzorgsmaatregel gebruik gemaakt~ Vele~ achteraf negatief
werkende vormen van publicity~ zouden achterwege gebleven zijn~ indien
men tevoren door een dergelijke enquête de toekomstige audience had
gesondeerd~ Bovendien is het effect van bepaalde publicaties op die manier
tevoren beter te bepalen~ hetgeen uiterst belangrijk is~ omdat het er bij dit
criterium niet zozeer om gaat hoe achteraf het effect van een publicatie zal
zijn~ maar om vooraf te formuleren welk effect men wenstt
Welnu~ of dat gewenste effect realiseerbaar is~ kan uit een voorafgaande
enquête blijken~ althans een voorafgaande enquête kan dienaangaande
belangrijke indicaties opleveren~
Bij het formuleren van het gewenste effect van een publicatie~ realisere men
zich dat de te verstrekken informatie op zich niet het doel is van de publici~
ty~ Doel van de publicity is niet primair het verschaffen van informatie~
doch het verkrijgen van een goede publiciteit die een positieve invloed op
houding en gedrag van de audience ten opzichte van de onderneming uitt
oefent~ De informatie zelve kan immers de betrokkenen ook bereiken
zonder publicity~ door rechtstreekse toezending van de informatiet Wanneer
men de informatie alleen wil verspreiden via de publicity~ is dat een gevaart
lijk beleid~ omdat men dan immers de inhoud van de informatie en de vorm
en de volledigheid van de informatie uit handen geeft~
Publicity als enige vorm van commerciële informatie van exacte gegevens~ is
in de meeste gevallen af te wijzent Publicity als promotioneel instrument om
een discussie of een recensie over bepaalde informatie te bevorderen~ kan
bijzonder effectief zijnt
Let wel~ wij benaderen de publicity hier vanuit de onderneming die de
publicity als promotioneel instrument hanteertt Vanuit de publiciteitsmedia
is deze benadering niet als zodanig aanvaardbaar~ omdat de publiciteitsmedia
bij overname van dat standpunt tot broodschrijvers zouden degraderen~
Vandaar dat het van het grootste belang is dat de~ ter verkrijging van publici~
ty ~ aan de publiciteitsorganen te verstrekken informatie actueel is en voor de
publiciteitsorganen een Inieuwsltelement bevatt Dit impliceert dat men
bepaalde informatie~ bijvt over een stuk mediatresearch~ tevoren naar de
publiciteitsmedia toezendt~ eventueel onder embargo~ en dat de onderhavige
informatie pas daarna de direct betrokkenen bereikt~ Men heeft dan enert
zijds het gaaf overkomen van de volledige informatie naar vorm en inhoud
gerealiseerd~ terwijl men anderzijds de publiciteitsmedia van actuele infort
matie heeft voorzien die op dat moment een publicatie vanuit het standpunt
der publiciteitsmedia volledig verantwoord maaktt Ook bij het bevorderen
van een goede publicity moet het marketingtbeginsel van de ~mutual advancel
een rol spelew de media ontvangen informatie die hen in de gelegenheid
stelt een in journalistiek opzicht actuele en verantwoorde publicatie te ver~
zorgen en de onderneming verwerft daardoor een stuk goede Ipublicitylt Het
nastreven van het laatste ten koste van het eerste betekent een onderwaardet
ring van de media en getuigt van een onvolkomen marketing~beleid~
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f S~ at S~S~ De inhoud van de boodschap
Onderwerp van de boodschap kan alles zijn wat met de advertentionele
kwaliteit van het medium verband houdtt Het is dan wel zaak~ dat in de
boodschap die relatie ook wordt gelegd~ in het bijzonder uiteraard in de
publicity~ die rechtstreeks op adverteerders en bureaus is gericht~ maar ook
in die vorm van publicity die zich in principe tot een andere audience richt~
maar waarvan men kan aannemen dat betrokkenen bij de reclame er ook
kennis van nemen~
De informatie sec over een verbeterd vierkleurendruktprocedé wordt pas
interessant~ wanneer de relatie met de meerkleurenadvertentie wordt gelegd~
Dit impliceert overigens dat de publicity van de dagbladen zich bepaald niet
behoeft te beperken tot de publicatie van bereikcijfers etdt
Bij een actief dagbladbedrijf doen zich talloze zaken voor die gezien hun
verband met de advertentionele mediumtwaarde van het dagblad tot
publicity kunnen leiden~ Het belangrijkste criterium daarbij is de nieuwst
waarde van het thema~ Niet alleen omdat zonder actualiteit en nieuwswaar~
de de medewerking van de publiciteitsmedia niet of moeilijk verkregen kan
worden~ maar vooral omdat ook communicatie met de bureaus via het
publicity~instrument transport blijft van informatie~ overdracht dus van
nieuwe~ aanvullende kennis~ die voor de audience van belang moet zijn en
dus niet mag zijn een Iprojectie van de ijdelheden en frustratiesl van de dagt
bladuitgever zelf~ Dat vorm en inhoud van de boodschap ook rekening
moeten houden met de Iwastel en met het eventueel controversieel karakter
van het thema spreekt na het bovenstaande vanzelft

l~~~l~J~ at De mediatkeuze
De media~keuze is vooral afhankelijk van de inhoud van de boodschap en
van de audience tot wie men zich richt~ niet van een reclamebudget~ omdat
publicity behalve de kosten van voorbereiding en presentatie geen media~
kosten met zich meebrengtt
Indien men zich exclusief richt tot bureaus en adverteerders komen de
reclamevakbladen uiteraard het meest in aanmerking~ Men kan de publicity
ook bedrijven via het eigen medium en daarna de publicatie in het eigen
dagblad ter kennis brengen van de bureaust Hetzelfde geldt met betrekking
tot de publicaties in andere media~ die zich niet rechtstreeks tot de bureaut
wereld richten maar die toch belangwekkende informatie over het eigen
medium inhoudent

tlBtata~ De salestpromotion bij de bureaus
In hoofdstuk fO hebben wij betoogd~ dat wij de media~research over het
eigen dagblad beschouwen als een onderdeel van het product in uitgebreide
zin~ als een wezenlijk bestanddeel~ namelijk van de service die deel uitmaakt
van de advertentionele dienstverleningt Waar door middel van het promoa
tionAnstrument publicity getracht wordt o~a~ de resultaten van de media~
research in brede kring bekend te maken ~ hetgeen uiteraard alleen kans tot
welslagen heeft wanneer de kwaliteit van de research~ ctq~ de resultaten van
de research daartoe aanleiding geven ~ is het bij uitstek de taak van de
salestpromotion de researchtgegevens bij de bureaus te presenteren~
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In de marketingtliteratuur worden postorderbedrijven vaak geciteerd als
voorbeelden voor verkooptechnieken waarin de personal selling geen of een
uiterst ondergeschikte rol speelt~ terwijl bij die postorderbedrijven de sales~
promotion en de reclame gelden als de belangrijkste promotionele instrut
menten die direct~ dus zonder inschakeling van de personal selling~ tot
verkoopresultaten moeten leiden~
De verkoop van de dagbladadvertentie op de markt van bureaus en erkende
zelfverzorgers zou als een tweede voorbeeld genoemd kunnen worden~ In
paragraaf f S tatZ hebben wij de beperkte rol van de personal selling op dit
marktsegment besprokent Daarbij hebben wij er voortdurend op gehamerd~
dat de koopbeslissing van de bureau~adverteerder hoofdzakelijk is gebaseerd
op een analyse van de verstrekte mediatresearch~gegevens en dat het ver~
strekken van deze gegevens de meest primaire vorm van promoten is om het
koopgedrag positief te beïnvloedent Het is de taak van de productmanagert
advertenties in overleg met het gehele marketingtteam en in overleg met het
marketinggresearchbureau het media~researchprogramma voor het dagblad te
ontwerpent Het is de taak van de salestpromotion om zorg te dragen voor
een goede presentatie van de gegevens bij adverteerders en bureaus~
Onder de presentatie verstaan wij niet alleen de druktechnische kwaliteiten
~ de laytout technische kwaliteiten van de rapportering vallen onder de
verantwoordelijkheid van de marketingtresearchafdeling ~ maar vooral de
wijze waarop de gereedgekomen informatie de bureaus bereikt ~wijze van
presentatie~ kwaliteit dials etctl~
Zoals het gehele productbeleid dient aan te sluiten bij de behoeften van de
prospects~ zo dienen de onderwerpen van de marketing~research eveneens
door de behoeften van de adverteerders aan mediatinformatie bepaald te
wordent ~S
De afdeling sales~promotion dient van het producttmanagement een uit~
voerige briefing over deze behoeften en omtrent de wijze waarop de mediat
research aan die behoeften tegemoet is gekomen~ te ontvangen~ Op grond
daarvan~ kan beslist worden tot wie men zich bij de promotion van de
research~gegevens zal richtent tot alle adverteerders en bureaus~ tot alle
bureaus alleen~ tot slechts enkele bureaus die speciale branches of merken
behandelen~ tot speciaal de mediatplanners in de bureaus of tot media~
planners en AtEIs gezamenlijkt
Het effect dat men met de onderhavige informatie wil bereiken~ dient al vast
te staan bij de opstelling van het research~programmat Het is de taak van de
salestpromotion dit effect te vertalen in termen van positieve aspecten van
het eigen medium~ die ter kennis van de media~planner gebracht worden~
omdat de mediatplanner gezien de door hem toegepaste selectietechnieken
aan die speciale informatie behoefte zal hebben~ De boodschap waarmee de
salestpromotion de researchtresultaten aanbiedt~ zal dus duidelijk moeten
aansluiten op de behoeften van de zijde van de mediatplanner en op de voor~
ziening in die informatiebehoefte door de betreffende gegevenst
De informatie zelf zal veelal de vorm hebben van een schriftelijke rapportet
ringt De presentatie van het rapport behoeft zeker niet schriftelijk te
geschiedent De ervaring heeft bewezen~ dat een audiovisuele presentatie
bijzonder geschikt is om de relatie tussen de informatiebehoefte van de
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media~planner en de voorziening in die behoefte door de rapportering te
visualiseren~ en aldus inzichtelijk te makent
Daarnaast zijn nog vele andere vormen denkbaar om de gegevens te presentet
rent De keuze van de presentatie zal afhankelijk zijn van het gewicht van de
rapportering~ van de frequentie~ van de audience tot wie men zich richt en
vanzelfsprekend van het salestpromotionbudget waarover men de beschik~
king heeft~ Overigens blij ft de taak van de salestpromotion niet beperkt tot
de presentatie van research~gegevens~ Ook het inzichtelijk maken van overige
aspecten van het productt en prijsbeleid behoort tot de taak van de sales~
promotiont Ook hier gaat het telkens niet alleen om het adresseren van
eenvoudige informatie~ maar vooral om de informatie in strikte zin te vert
talen in termen van marketingtbeleid waaruit telkens opnieuw blijkt dat
iedere product~ of prijsbeslissing genomen wordt vanuit een klanttgerichte
marketinWstrategie~

II~~ St De promotie van het dagblad op de overheidsmarkt

Aan het slot van dit hoofdstuk nog enkele opmerkingen over de promotie
van de dagbladadvertentie op de overheidsmarktt De overheidsmarkt bestaat
niet alleen uit de rijksoverheid~ de provinciale en gemeentelijke overheden~
maar ook uit publiekrechtelijke lichamen en semitoverheidsinstellingent
Met betrekking tot de rijksoverheid bestaan er~ wat de officiële publikaties
betreft~ afspraken tussen de samenwerkende dagbladen en de Rijksvoor~
lichtingsdienst~ die lopen via de Stichting Recognitiedienst~ gevestigd ten
kantore van het Cebuco te Amsterdam~ Provinciale en gemeentelijke over~
heden hebben bepaalde wettelijke publicatieverplichtingen met betrekking
tot wijzigingen van bestemmingsplannen~ afsluiten van openbare wegen enzt~
waarbij de dagbladen veelal worden ingeschakeld~ in sommige gevallen voor
wat de provinciale overheden betreft~ ook via de Recognitiedienst~
De overheidsmarkt was tot voor kort een betrekkelijk kleine marktt De
tendensen tot democratisering van het openbaar bestuur door het geven van
inspraak aan alle mogelijke bevolkingsgroepen~ kunnen leiden tot een vergroa
ting van deze marktt Immers de wens de bevolking meer direct bij het open~
baar bestuur te betrekken~ veronderstelt primair de uitbreiding van de voort
lichtingstaak van de bestuurlijke lichament De dagbladadvertentie kan daar~
bij een belangrijke rol gaan spelen~ zoals uit sommige publicaties van provin~
ciale en plaatselijke overheden reeds is geblekent
De promotie van de dagbladadvertentie bij de rijksoverheid voor alle dagbla~
den zal primair een taak zijn van een centrale marketing~organisatie voor de
dagbladent De provinciale en plaatselijke overheden zullen vooral bewerkt
moeten worden door de individuele bladent De bewerking van deze overt
heden door de personal selling zal in ieder geval voorafgegaan moeten wort
den door een goede~ gerichte salestpromotionele activiteit~ waarin op de
ruime mogelijkheden met betrekking tot de overheidsvoorlichting
via het medium dagblad gewezen moet worden~ Het probleem is~ dat
een vorm van media~selectie door de overheid door de niet in het
media~plan voorkomende bladen gauw als een vorm van discriminatie
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kan worden ervaren~ waarbij men overigens niet uit het oog mag vert
liezen dat ook rijks~~ provinciale en gemeentelijke overheden werken met
voorlichtingsbudgetten die een bepaalde vorm van mediatselectie noodzaket
lijk kunnen maken~ Dat neemt niet weg~ dat met het oog op de hierboven
gesignaleerde maatschappelijke ontwikkelingen de overheidsmarkt tot een
belangrijke markt voor de dagbladadvertentie kan uitgroeient

tlS~fit Samenvatting

Samenvattend hebben wij in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de belang~
rijkste promotionele instrumenten van het individuele dagblad op vijf deelt
markten van de dagbladadvertentie~ Daaruit bleek~ dat iedere markt een
eigen promotionele benadering vereist~ met inschakeling van telkens andere
combinaties van promotionele instrumentent Een en ander wordt in tabel Zg
nog een samengevatt ab

Tabel ZJ Toepassingpromotionele instrumenten per marktsegment

markten consumern
pro~ tenmarkt
motionele
instrumenten

resellers~
markt

industriële
markt

erkende over~
bureaus en heids~
erkende zeW markt
verzorgers

reclame xxxx x x xxx x
personal selling xx xxxx xx xx xxx
publicity x xx x xxx x
sales~promotion x xxx xxxx xxxx xxxx

legenda~ meest efficiënt instrument xxxx
efficiënt instrument xxx
minder efficiënt instrumen t xx
minst efficiënt instrument x

Uit dit overzicht blijkt duidelijk~ dat wij voor de promotie van de dagblad~
advertentie zeer grote waarde hechten aan het instrument van de salest
promotion en dat wij met uitzondering van de resellersmarkt aan het per~
sonal selling instrument een minder groot belang hechten dan aan de sales~
promotion~ Het reclametinstrument heeft onzes inziens het meeste belang
op de consumentenmarkt en op de bureausmarkt~ terwijl wij het publicity~
instrument vooral van belang achten op de bureausmarkt~

Il~ltVt De markt voor speciale advertentiecategorieën

In het voorafgaande hebben wij de advertentiemarkt ingedeeld in vijf markt~
segmenten jde consumentent~ resellerst~ industriële~~ overheidst en bureaus~
marktenjt
In hoofdstuk l ZjI wezen wij er reeds op~ dat naast deze marktsegmentatie
op basis van marktcategorieën ook nog een marktsegmentatie besproken
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moet worden op basis van advertentiecategorieënt Een belangrijk onder~
scheid kan gemaakt worden naar de verschillende branches~ De bewerking
van die verschillende branches zal echter volledig vallen onder de resellers~
markt~ Ig De nationale merkenadverteerders van verschillende branches
vallen onder de industriëlet of bureausmarktt Er zijn echter twee categorieën
advertenties die om een speciale promotionele aanpak vragen~ omdat zij
praktisch vanuit respectievelijk alle of meerdere van de genoemde markt~
segmenten voortkoment Wij bedoelen de personeelsadvertenties en de zgnt
Ifinancial advertisingl~

De promotie van de personeelsadvertenties
In hoofdstuk fi spraken wij als hypothese uit~ dat de personeelsadvertentie~
met name de personeelsadvertenties voor de Ilowerl en Imiddletlower
groups ~ een belangrijke informatiebron vormen voor de daqbladlezer en dat
de afwezigheid van die informatie in het dagblad dan ook een negatieve in~
vloed kan hebben op de abonnementenverkooptjg
Daarnaast moet geconstateerd worden~ dat de personeelsadvertentie in de
advertentie~exploitatie een zeer belangrijke bron van inkomsten vormt voor
de dagbladen~ In MS vormden de personeelsadvertenties met een omzet
van f fOO~OOMOO~~ rond fH~Io van de totale advertentie~omzet in de dag~
bladen~~o
Het spreekt vanzelf~ dat de promotionele activiteiten zich niet beperken tot
advertenties voor het lager en middernkader~ I ntegendeell Juist door het
feit~ dat de aanwezigheid van advertenties ter voorziening in die vacatures
deel uitmaakt van de directe informatiebehoeften van de dagbladlezers~
maakt~ dat het dagblad ook een goed medium is voor de hogere vacatures~
zij het dat de adverteerders dan een selectiever media~beleid binnen het
medium~type dagblad zullen voerent Gezien de aard van de personeels~
advertentie~ zal het niet zinvol zijn de eerder genoemde marktsegmentatie te
hanteren voor de organisatie van de promotion voor de personeelsadverten~
tiet Het wil ons voorkomen~ dat de promotionele activiteiten voor de per~
soneelsadvertenties territoriaal georganiseerd moeten worden~ Zulks op
grond van de hypothese dat de sociale mobiliteit van de werknemer toe~
neemt naar de mate dat hij in een hogere functie werkzaam ist Vandaar dat
wij menen~ dat de promotionele werkzaamheden voor de personeels~
advertenties zich meestal dienen af te spelen op drie niveaus~
at op lokaal niveau voor de lagere functies~
b~ op regionaal niveau voor het middenkader~
c~ op nationaal niveau voor het hogere kadert
Het spreekt vanzelf~ dat deze algemene regel beïnvloed kan worden door
speciale omstandigheden~ zoals bijv~ grote werkloosheid in bepaalde pra
bleemgebieden tengevolge waarvan de sociale mobiliteit ook in de lagere
regionen iets kan toenemen ~bijv~ het werven van arbeiders voor de petra
chemische industrie en voor de scheepswerven in het Botlek~gebied en rond
Delfzijl~ in Zuid~Limburg ten tijde van de mijnsluitingenj~
Het wil ons voorkomen~ dat slechts drie instrumenten uit de promotional
mix in aanmerking komen bij de personeelsadvertentie~acquisitiet En wel in
beperkte mate de reclame~ voornamelijk door gerichte advertising in speci~
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fieke media om de aandacht van personeelzoekende bedrijven in bepaalde
branches te richten op de inschakeling van dagbladen~
Voorts de salestpromotion door het verzorgen van salestpromotionmailings
direct aan het in andere medium~typen adverterend bedrijfsleven~
En vooral de personal selling~ waarbij wij speciaal denken aan de telefonit
sche verkoop~ Juist doordat de dagbladen zo snel kunnen reageren~ is het
zeer goed mogelijk adverteerders die in speciale personeelsbladen adverteren~
op de dag van verschijnen van die bladen per telefoon te benaderen en de
advertentie nog de volgende dag in de krant te plaatsent In sommige gevallen
kan het~ gezien de redactionele signatuur van de bladen c~q~ gezien het grote
aanbod van personeelsadvertenties~ aanbeveling verdienen de advertenties
gerubriceerd naar specifieke vacaturegebieden op te nemen~ bijv~ onderwijs~
verplegend personeel~ bouwvak~ etc~

l~ ~ Zt De promotie van de Ifinancial advertisingl
De Ifinancial advertisingl~ een vorm van institutionele reclame waardoor
bepaalde ondernemingen door publicaties van hun kwartaal~ enlof jaarcijfers
het vertrouwen van het publiek en van aandeelhouders in die ondernemint
gen willen vergroten~ is in het buitenland een bekend verschijnselt In ons
land beginnen grotere bedrijven pas langzaam tot deze vorm over te gaan~
Deze vorm van adverteren is vooral van belang voor ondernemingen voor wie
het vertrouwen van het publiek in de financiële kracht van de onderneming
van groot belang ist Primair is dit uiteraard het geval voor bankbedrijven en
verzekeringsinstellingent Maar ook voor ondernemingen in andere sectoren
kan het bij bijv~ een krappe arbeidsmarkt van belang zijn door middel van
Ifinancial advertising vertrouwen te wekken~ met name in de sociale zeker~
heid voor hun werknemers in relatie tot de sterke financiële positie der
ondernemers~
Tenslotte kan Ifinancial advertising van belang zijn voor grote onder~
nemingen~ die een breed geschakeerd pakket van producten aan de consut
menten aanbieden en dientengevolge een groot belang hebben bij een goede
image bij de consumentt Die goede image kan uiteraard op vele manieren
worden opgebouwd~ maar Ifinancial advertisingl is zonder twijfel een belang~
rijk middel daartoe~
De promotion van de Ifinancial advertisingl zal zeer selectief dienen te get
schieden~ waardoor onzes inziens uitsluitend de promotionele instrumenten
van personal selling en sales~promotion in aanmerking koment

~HZ



Deel IV~ Planning~ uitvoering
en beheersing van
het marketing~beleid in
het dagbladbedrijf
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In de delen l I en II I van deze studie hebben wij een beschrijving gegeven van
de marketing~instrumenten in de dagbladonderneming~ zowel in de abonnet
menten~ als in de advertentiesector~
Thans komen wij toe aan behandeling van de vraag hoe deze instrumenten
dienen te worden ingeschakeldt In het eerste deel van deze studie beschreven
wij hoe het dagbladbedrijf het object is van vele positieve en negatieve
invloeden~ die vanuit het marketingtsysteem inwerken op de verkoop~
resultaten van de ondernemingt Wij wezen op het probleem~ dat de dagblad~
uitgever die invloeden moet onderkennen~ maar dat ze in wezen van buiten
de onderneming op hem af komen~ zonder dat hij ze van binnenuit tevoren
kan beihvloedent In een goed marketingtbeleid zal de uitgever echter deze
invloeden niet passief ondergaan~ ze niet als data zonder meer accepteren~
Integendeel~ hij zal die externe invloeden als een Ichallengel~ als een
uitdaging ervaren en zich inspannen om de positieve invloeden maximaal te
zijnen gunste aan te wenden en om de negatieve invloeden door gepaste
maatregelen zoveel mogelijk te pareren~ Daartoe heeft hij binnen zijn
onderneming de beschikking over een instrumentarium dat hij wel beheerst~
Dit instrumentarium wordt gevormd door de marketing~instrumenten die
wij in de delen l I en l II hebben beschreven~ In dit vierde deel zullen wij
nagaan hoe de dagbladuitgever met behulp van dit instrumentarium de
marketing~operatie zal uitvoeren ter realisatie van de marketing~doelstellin~
gen van de onderneming~ aldus tevens een bijdrage leverend aan de realise~
ring van de totale ondernemersdoelstelling~

Het marketing~plan

latl ~ De ondernemingsplanning in het algemeen

Onder planning verstaan wij het op grond van een analyse van een bepaalde
situatie~ formuleren van een aantal doelstellingen en het vaststellen van
geëigende maatregelen die gericht zijn op de realisering van die doelstellin~
gen~ In de planningsprocedure onderkennen we derhalve de volgende fasewi
a~ de voorbereidende analyse~
b ~ het kiezen uit alternatieve doelstellingen en daarna het formuleren van
de gekozen doelstellingen~
c~ het vaststellen van de uitvoeringsmaatregelen~
Alvorens tot het eigenlijke marketing~plan over te gaan willen wij eerst deze
drie fasen van het planningsproces nader bestuderen~

M~ tlttlt De analyse
De onderneming~ die het toekomstig bedrijfsgebeuren planmatig wil laten
verlopen~ zal~ alvorens een plan in uitvoering te nemen~ er zorg voor moeten
dragen dat er een realistisch plan wordt ontworpen~ Dat wil zeggen een plan~
dat niet op wenselijkheden is gebaseerd doch op reële~ tevoren onderzochte~
mogelijkhedent Bij het opstellen van bijv~ de jaarbegroting van een ondert
neming kunnen de uitgaven meestal langs administratieve weg tamelijk exact
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worden bepaald ~ Een begroting is niet realistisch ~ wanneer tegenover de reëel
begrote kosten de gewenste omzet wordt begroot~ die nodig zou zijn om de
begrotingsperiode met winst af te sluitent Pas wanneer geheel onafhankelijk
van de langs administratieve weg vastgestelde kosten ~ op basis van redelijke
marktprognoses realiseerbare verkoopcijfers zijn vastgesteld ~ die een
opbrengst opleveren die groot genoeg is om de kosten te financieren ~ kan
men zeggen dat een begroting reëel ist
Zo ook zijn de doelstellingen in een marketingtplan niet reëel ~ wanneer die
alleen gebaseerd zijn op de ~ ingevo l ge de ondernemingsbegroting ~ wenselijke
omzettent Indien zou blijken ~ dat de begrote kosten hoger liggen dan de
realiseerbare omzetten ~ dient men ofwel de begrote kosten te verlagen en de
daartoe strekkende maatregelen te nemen ~ of men moet met een begroot
verlies genoegen nement Verlaging echter van de kosten kan de rentabiliteit
op lange termijn in gevaar brengen en kan zelfs een negatief effect hebben
op de begrote omzetten op korte termijn ~ waardoor het effect van de
kostenverlaging door een ten gevolge daarvan optredende omzetdaling
geheel of grotendeels teniet wordt gedaant
Er kunnen uiteraard niet voorziene conjuncturele of markttechnische
bewegingen debet zijn aan de hierboven gesignaleerde ontwikkelingen ~ Het
is echter ook mogelijk ~ dat een gebrekkig inzicht in de ontwikkeling van de
onderneming de ondernemer plotseling voor de boven omschreven situatie
stelt ~ terwijl hij in feite bij een goede analyse van zijn markt en zijn bedrijfs~
resultaten al jaren eerder de ramp had kunnen zien aankomen en nog tijdig
tegenmaatregelen had kunnen nement
Vandaar dat een regelmatige analyse van de situatie van de onderneming niet
alleen noodzakelijk is om tot de juiste omzetprognoses op korte termijn te
komen ~ maar ook en wellicht nog meer om toekomstige negatieve ontwikket
lingen in de onderneming vroegtijdig te signaleren teneinde tijdig gepaste te~
genmaatregelen te kunnen nement Vandaar dat het marketing~technisch
gewenst is de planning op korte termijn te beschouwen als onderdeel van
een planning op lange termijn ~ Voor planning op lange termijn is naast een
voortdurende analyse vooral de visie van de ondernemer van groot belang ~
Voor een planning op lange termijn zijn de volgende analytische voort
werkzaamheden noodzakelijk~

a~ Het stellen van de diagnose
Ter bepaling van de diagnose van de huidige situatie dient men over een
reeks van jaren te beschikken over o~m~ de volgende gegevens~
Iet omzetcijfers fper productj~
Ze~ omzetcijfers in de gehele branche~
Set marktaandelen~
qe~ omzetaandelen~
Set kostencijfers~
óe~ investeringen~
~e~ winstcijfers van eigen en concurrerende ondernemingen~
Be~ winst op geinvesteerd vermogen van eigen en concurrerende onder
nemingen~
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Op basis van deze gegevens kan een duidelijk inzicht ontstaan in de positie
van de onderneming ten opzichte van de markt en ten opzichte van de
concurrentiet

b ~ Het maken van een prognose
Op grond van de sub l~ verzamelde gegevens kunnen trends berekend
worden waarmee prognoses voor de ontwikkeling in de komende~ bijv~
S jaar~ gemaakt kunnen worden~ uitgaande van een ongewijzigde voortzet~
ting van het ondernemersbeleidt Die prognose heeft dan niet alleen betrek~
king op marktontwikkeling~ doch ook op de te verwachten bedrijfsresultat
ten en de winsten op het geinvesteerd vermogent

latUt Het formuleren van de ondernemingsdoelstellingen
Op basis van de door analyse verkregen inzichten in de huidige en toekomt
stige ontwikkelingen kunnen de doelstellingen op lange termijn bepaald
worden~ Het kan zijn dat men met de geprognostiseerde ontwikkelingen
tevrederi is~ het kan ook zijn dat men met die ontwikkelingen ontevreden ist
In het laatste geval zullen beleidsombuigende maatregelen genomen moeten
worden en zullen doelstellingen geformuleerd en gerealiseerd moeten wort
den om tot betere resultaten te komen~
In het algemeen worden de ondernemingsdoelstellingen geformuleerd in
termen van winstmaximalisatie~ continuiteit~ groei en werkgelegenheid~
Indien men deze doelstellingen concreet wil formuleren~ zullen ook sub~
doelstellingen geformuleerd moeten worden met betrekking tot omzetten~
kosten~ investeringen en personeelsbeleid~ waarbij het effect van de beleids~
ombuigende maatregelen wordt ingecalculeerdt Enerzijds zullen de aanvan~
kelijke doelstellingen autonoom op basis van de prognoses bepaald worden~
Anderzijds echter zullen de nieuwe doelstellingen~ voordat zij definitief
taakstellend worden vastgesteld~ op hun uitvoerbaarheid bekeken moeten
wordent Tenslotte zullen de doelstellingen op lange termijn vertaald moeten
worden in deeldoelstellingen voor bijvt het eerste~ tweede tot en met het
vijfde jaar of langer~ indien de langettermijnplanning op een langere periode
betrekking heeft~
Bij het vaststellen van de ondernemingsdoelstellingen op korte termijn zul~
len de uitvoeringsmaatregelen en het verwachte effect al zeer gedetailleerd
moeten worden aangegevent

M tf ~St De strategiebepaling
De doelstellingen op lange termijn en de doelstellingen op kortere termijn~
zullen gerealiseerd moeten worden door beleidsfombuigendej maatregelent
Deze Ibeleidsombuigendej maatregelen vergen een strategische planning~
Strategie is het ontwerpen van een complex van maatregelen teneinde~ reket
ning houdend met de beschikbare middelen en krachten en rekening hout
dend met mogelijke tegenwerkende krachten~ een vooraf bepaalde doelstel~
ling tegen zo gering mogelijke offers te realiserent
De ondernemingsdoelstellingen zullen kwantitatief geformuleerd zijn in
algemene termen van omzet~ kosten~ bedrijfsresultaat~ investeringen~ winst
op geïnvesteerd vermogen~ continuitteitjgroeij en personeelsbeleid~ Voorts
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zal in grote lijnen aangegeven moeten worden hoe deze doelstellingen in
concreto gerealiseerd moeten wordent
Het ontwerpen van deze ondernemingsstrategie dient realistisch te geschie~
den~ dus rekening houdend met de beschikbare middelen en krachten Ide
marktsituatie en mogelijkheden op de markt daaronder begrepenj en reke~
ning houdend met mogelijke tegenwerkende krachten~ waarbij bijv~ macroa
economisch met de conjunctuurcycli en micro~economisch met de
concurrentie rekening gehouden moet worden en voorts met de invloed van
alle externe op de onderneming inwerkende krachten uit het marketing~
systeem van de onderneming~
Alvorens tot een juiste ondernemingsstrategiebepaling te komen~ zullen dus
de marktkansen en de belangrijkste daarop van invloed zijnde factoren
getaxeerd moeten worden~ waarna op basis van deze taxatie een aantal werk~
hypothesen moet worden opgesteld van waaruit de algemene onder~
nemingsstrategie geformuleerd kan worden~ Hetzelfde geldt met betrekking
tot de andere bedrijfssectoren waarop de ondernemingsstrategie betrekking
heeftt Zo zal bijv~ voor de algemene bepaling van de investeringsmaatregelen
en de financiering daarvan~ de algemene economische~ financiële en mone~
taire situatie in het oog gehouden moeten worden~ Terwijl met betrekking
tot bijv~ de toekomstige ontwikkeling van het personeelsbeleid de situatie op
de arbeidsmarkt mede bepalend zal zijn~ Een zorgvuldige formulering van
de aan de ondernemingsstrategie ten grondslag liggende werkhypothesen is
wenselijk om tijdens de uitvoeringsperiode te kunnen controleren of de
feitelijke ontwikkelingen conform de hypothesen zijn~ ofwel daarvan afwijt
ken~ in welk laatste geval de te volgen ondernemingsstrategie aangepast zal
moeten wordent
Wanneer aldus de ondernemingsdoelstellingen op lange termijn~ de ondert
nemingsstrategie en de ondernemersdoelstellingen op korte termijn zijn
bepaald~ kan de uitvoering van de ondernemingsdoelstellingen op korte
termijn aan de orde komen~ In iedere sector van de onderneming zullen de
noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen genomen moeten worden om de vastt
gestelde doelstellingen te realiserent Deze per sector afzonderlijk te bepalen
uitvoeringsmaatregelen zullen in grote lijnen bepaald worden door de alge~
mene ondernemingsstrategie~ Productietechnisch~ administratief~ financieel
en qua personeel zullen alle uitvoerende werkzaamheden gericht moeten
worden op de realisering van de gestelde doelstellingen en iedere sector zal
daartoe haar eigen planning~ aangepast aan het geheel moeten ontwerpen~
Ook het marketing~beleid zal gericht moeten zijn op de realisering van de
gestelde doelstellingen en ook de marketingtstrategie zal op de algemene
ondernemingsstrategie moeten zijn afgestemdt Indien~ zoals te verwachten
is~ het marketing~management bij de formulering van de ondernemers~
doelstellingen op lange en korte termijn en bij de bepaling van de onder~
nemingsstrategie voldoende betrokken is~ zullen ter zake ook geen problet
men behoeven te rijzen~

De hierboven omschreven ondernemingsplanning op lange en korte termijn~
resulterend in de vaststelling van doelstellingen op lange en korte termijn en
in het formuleren van een algemene~ alle sectoren van de onderneming om~
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vattende ondernemingsstrategie~ omschrijft men wel als corporate planning~
Cuypers omschrijft corporate planning als volgt~

ICorporate planning is die vorm van langettermijnplanning welke op een onderneming
wordt toegepast om haar gehele arsenaal aan middelen maximaal te benutten~ teneinde
binnen een gespecificeerde termijn bepaalde gekwantificeerde doelstellingen te bereiken~
Zij is méér dan lange~termijnplanning~ want zij beoogt optimalisering van de krachts~
inspanningen van de gehele onderneming~Iz

Wij zien de marketingtplanning als een onderdeel van de corporate planning~
waarop de marketing~planning dan ook afgestemd dient te zijnt Evenzeer
zien wij de ondernemersdoelstelling op korte termijn als een door de tijd
bepaald onderdeel van de ondernemingsdoelstelling op lange termijn~ op de
realisering van welke doelstellingen op lange termijn de marketing~planning
dan ook tevens afgestemd dient te zijn~
Bij nadere bespreking van de marketingtplanning gaan wij dan ook van deze
uitgangspunten uitt

la~I De marketinWplanning in het bijzonder

De marketingplanning neemt de ondernemingsdoelstellingen op lange en
vooral die op korte termijn als uitgangspunt en doorloopt dan een aantal
fasen die wij kort willen beschrijvent

fase l ~ Vaststelling van de marketing~doelstellingen
De eerste taak van de marketing~planning is het vertalen van de onder~
nemersdoelstellingen op korte termijn in een marketingAoelstellingt De
ondernemersdoelstelling zal spreken over een te realiseren omzet en winst~
De marketingtdoelstelling zal deze financiële doelstelling dienen te vertalen
im
at te verkopen eenheden product per product~
bt groei van verkopen ten opzichte van afgelopen jaar~
c~ te realiseren marktaandeelt

fase Z Bepaling marketingtstrategie
De bepaling van de marketingtstrategie verloopt in drie fasent
at taxering marktkansen en opstelling hypothesen~
bt ontwikkeling van strategieën~
ct keuze uit strategieën~

Ad a ~ Wanneer de marketing~doelstelling is geformuleerd zal eerst moeten
worden vastgesteld op welke markten welke gedeelten van de totale
marketing~doelstel I ing moeten worden gerealiseerd~ Dit dient te geschieden
aan de hand van marktonderzoek resultaten op grond waarvan de marktkansen
op de verschillende markten moeten worden getaxeerdt Op basis van deze
markttaxatie dient een aantal werkhypothesen te worden geformuleerd op
grond waarvan later de strategie wordt ontwikkeldt Deze werkhypothesen
zijn van belang voor de controle op de uitvoeringsfase~
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Ad b ~ Voortbouwend op de markttaxaties en de ontwikkelde werkt
hypothesen wordt een aantal alternatieve marketing~strategieën ontwikkeld~
Een marketinggstrategie is een complex van marketing~maatregelen teneinde
rekening houdend met de beschikbare middelen en krachten en rekening
houdend met mogelijke tegenwerkende krachten in het marketingtsysteem
de vooraf bepaalde marketingtdoelstelling tegen zo gering mogelijke offers te
realiserent Mogelijke marktstrategieën kunnen gericht zijn opi marktpenetrat
tie~ het verbeteren van de bestaande positie met het bestaande product op
de bestaande markt~ marktontwikkeling~ penetratie met bestaande produc~
ten op nieuwe markten~ productontwikkeling~ het op de bestaande markt
brengen van nieuwe c~q~ verbeterde producten~ en productdiversificatie~ het
introduceren van nieuwe producten op nieuwe marktent De gekozen stratet
giejënj dienen tot in detail te worden uitgewerkt~ Daarbij kan gebruik
gemaakt worden van de Ansoffimatrix~ zoals beschreven door KotlertS

Ad ct Rekening houdend met de marketing~doelstelling~ de totale ondert
nemingsstrategie~ de markttaxaties en de werkhypothesen zal een bepaalde
marktstrategie worden geformuleerd~

fase S~ De programmering van de marketing~mix
Doel van het samenstellen van de marketing~mix is te beslissen over de
inschakeling van de in de delen twee en drie van deze studie besproken
marketing~instrumenten~ Het kenmerkende van een goed marketing~beleid is
de gedachte van de onderlinge substitueerbaarheid van de marketing~
instrumentent De inschakeling van ieder instrument afzonderlijk vraagt~
afhankelijk van de intensiteit en frequentie waarmee het wordt ingescha~
keld~ bepaalde offers en levert een bepaald effect op~
Het probleem van de inschakeling van de marketing~instrumenten is gelegen
in het vinden van die combinatie waarbij bepaalde instrumenten met een
bepaalde intensiteit en frequentie zodanig worden ingeschakeld~ dat daarmee
binnen een totaal van aanvaardbare kosten een maximaal totaalteffect wordt
gesorteerdt Bij de combinatie die dit realiseert~ is sprake van een optimale
proportionaliteit in de hantering van de marketing~instrumentent Die bepaal~
de combinatie van marketingtinstrumenten waarbij op een bepaald moment
in de tijd ~ gelet op de totale situatie van de markt en van de onderneming~
een optimale proportionaliteit kan worden gerealiseerd~ vormt de marketingt
mix van de onderneming waarmee de marketing~operatie zal worden
uitgevoerdt Het zoeken van deze combinatie noemen we het programmeren
van de marketingtmix~ Deze programmering~ die neerkomt op het evalueren
naar een aantal criteria van diverse mogelijke combinaties zal kunnen
worden uitgevoerd aan de hand van een eenvoudig cofnputerprogramma~ Bij
de ontwikkeling van dit programma zullen drie fasen doorlopen moeten
wordent
Il~ Hoe hoog zijn de totale inschakelingskosten voor iedere combinatie~ hoe
hoog moet de omzet worden om die kosten goed te maken en welke winst~
mogelijkheden biedt iedere combinatie a
I hoe hoog liggen de afwijkingstoleranties van iedere mogelijke combinatie~
St welke graad van waarschijnlijkheid met betrekking tot de realisering van
de marketing~doelstelling heeft iedere combinatie~
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De berekening van de waarschijnlijkheid van de realisering van de resultaten
van iedere combinatie is slechts mogelijk op basis van een juiste taxatie van
de marktmogelijkheden op basis van behoorlijk marktonderzoek~ welke
gegevens dus in de programmering betrokken moeten wordent Dit is echter
geen eenvoudige zaakt Verdoorn wijst er op~ dat men onherroepelijk zal
stuiten op een aantal onzekere factoren~ die het toekomstig bedrijfsresultaat
kunnen beinvloeden~ Hij wijst er op dat deze onzekerheid onder meer vaak
betrekking heeft opt

Iet de toekomstige conjunctuur en de ontwikkeling van de vraag
Ze~ de efficiency van de verkooppolitieke instrumenten Ihet resultaat van een recla~
me~actie~ prijswijzigingen etcJ
Se~ de verkooppolitiek die door concurrenten zal worden gevolgd~s

Verdoorn wijst dan op het onderscheid tussen meetbaar risico en onzeker~
heid in engere zin~ waarbij de invloed van meetbare risicols door middel van
waarschijnlijkheidsverdeling benaderd kunnen wordent Verdoorn vervolgt
dani
IDaarnaast zijn er gevallen~ waarin weliswaar de waarschijnlijkheidsverdeling niet op
grond van empirisch onderzoek kan worden vastgesteld~ doch waar de Ipolicytmakerl~
op grond van zijn geaccumuleerde ervaring en intuitie~ wel degelijk enig inzicht heeft in
de kans van het al dan niet optreden van een bepaald verschijnsel~ Quantificering van
deze subjectieve verwachting kan er dan vaak toe bijdragen het vraagstuk voor een
rationele oplossing toegankelijk te makent

Tenslotte wijst Verdoorn op de mogelijke aanwezigheid van volstrekte
onzekerheden~ bijv~ tengevolge van een nieuwe technische vinding of de
conjuncturele beweging in een bepaalde branche of tengevolge van een
nieuwe ons onbekende verkoopstrategie van de concurrentiet Verdoorn wijst
er op dat de reactie op dergelijke volstrekte onzekerheden bepaald kan
worden aan de hand van een zgnt Ipayoff~matrixl waarbij bepaalde mogelijke
strategieën worden afgezet tegen de betrokken onzekere omstandigheden~
op grond waarvan een bepaalde strategie gekozen kan worden~ welke keuze
dan overigens toch door Verdoorn als Ithe poor manls choicé wordt gekwat
lificeerd~

fase at Het schrijven van het marketing~plan
Wanneer de ideale combinatie van inschakeling van de verschillende
marketingAnstrumenten in een te hanteren marketing~mix is vastgelegd kan
het eigenlijke marketing~plan geschreven worden~ Het marketing~plan geeft
een gedetailleerde beschrijving van de marktsituatie bij de start van het plan~
Vervolgens een omschrijving van de ondernemersdoelstellingen~ de
marketingtdoelstellingen~ van de marktstrategie en van de in te schakelen
marketingginstrumenten naar frequentie en intensiteit~ Voorts een taxatie
van de beoogde resultaten en de kosten per instrument en een totaal van de
genoemde kosten en resultaten~ Zowel de frequentie van inschakeling als de
kosten en resultaten worden in het marketing~plan gebonden aan een tijd~
schema~ waaraan bij de uitvoering strikt de hand moet worden gehouden en
aan de hand waarvan de resultaten in de loop van het jaar worden gerapport
teerdt Tenslotte bevat het marketing~plan een aantal beheersinstrumenten
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die er toe moeten dienen ~ de uitvoering van het plan conform de doelstellin~
gen te realiserent
In de volgende paragrafen zullen wij het marketing~plan voor de abonne~
mentern en advertentiesector van het dagbladbedrijf behandelen ~
In hootdstuk l b behandelen we ve rvolgens de uitvoering en beheersing van
de marketinggoperatiet

IlatS Het marketinWplan in de abonnementensector

De opstellingen van het marketing~plan in de abonnementensector is een
zeer omvangrijk werk~ waar bovendien al een belangrijk stuk ondernemings~
planning aan vooraf is gegaan~ Vanuit de algemene ondernemingsdoelstellin~
gen van de dagbladonderneming op korte en lange termijn en rekening
houdend met de algemene ondernemingsstrategie zijn eerst de marketingt
doelstellingen in de abonnementen~ en in de advertentiesector bepaald~
Vervolgens wordt in beide sectoren de marketingtstrategie bepaald en in
beide sectoren de marketing~mix geprogrammeerdt Daarna wordt het gehele
resultaat van deze planningsarbeid in marketingplannen vastgelegdt
In de abonnementensector omvat het marketingtplan de volgende puntew

Ila~S tll ~ Beschrijving van de marktsituatie
A~ Beschrijving van de totale markt De beschrijving van de totale markt
begint met gegevens omtrent de geografische afbakening van het versprei~
dingsgebied en het aantal huishoudens naar socioteconomische en socio~
psychologische kenmerken in het verspreidingsgebied~ Dan volgt een
beschrijving van het abonneebestand~ Eerst het totaal aantal abonnees~ de
marktaandelen en het totale dekkingspercentage~ Tenslotte het aantal
abonnees op tijdschriften en opiniebladen~ het aantal abonnees en de dekking
in het verspreidingsgebied van nieuwsbladen~ de aanwezigheid en versprei~
ding van huis~aan~huisbladen en het aantal radio~ en t~vtttoestellent Het
aantal abonnees dient gesplitst te zijn in het totaal aantal echte abonnees en
de totale verkoop aan losse nummerst

Bt Beschrijving van de markt in geografische eenhedent De sub A~ genoemde
gegevens worden vervolgens voor zover mogelijk uitgesplitst in geografische
eenheden~ te weteni editiegebieden~ Cebuco~verzorgingsgebieden~ rayons en
bezorgwijken~ waarbij tlm de Cebucotverzorgingsgebieden ook de socio~
economische kenmerken van de abonnees worden beschreven voorzover die
op basis van marktonderzoek bekend zijn~ Hetzelfde geldt met betrekking
tot de andere media~ Het is vooral van belang ook inzicht te hebben in de
dekkingspercentages per rayon en per bezorgwijk~ ~Dit vergt een gedetail~
leerde inventarisatie per bezorgwijk~ die echter noodzakelijk is voor een
behoorlijk beleid~j

C Beschrijving markthistorie afgelopen b jaar~ In principe dezelfde get
gevens dienen te worden opgenomen over de afgelopen b jaar ~ waarbij vooral
van belang is een inzicht te krijgen in het aantal bedankers en nieuwkomers
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per rayon in de afgelopen jaren jstops en startsl

O~ Beschrijving van prijzen en omzetten~ Per rayon dient over een periode
van b jaar een overzicht te zijn opgenomen van de gerealiseerde omzett
cijfers~ uitgedrukt in eenheden maal prijs~ gesplitst naar abonnees en losse
verkoop~ Deze opstelling dient zodanig te zijn~ dat het effect van prijsverho~
gingen er periodiek duidelijk uit blijktt

E~ Beschrijving concurrerende mediat De sub A~ TIm Dt beschreven ge~
gevens dienen tenslotte~ voor zover mogelijk~ ook voor de sub A ~ genoemde~
in het verspreidingsgebied werkzame~ concurrerende media~ verzameld te
worden~

lQ B Zt Formulering van de marketingtdoelstelling abonnementen
De marketing~doelstelling abonnementen wordt uitgedrukt in een totaal te
realiseren netto~stijging van abonnees en verkoop van losse nummers~ De
netto~abonneestijging is het resultaat van nieuwe abonnees minus bedankerst
De marketing~doelstelling dient dus gespecificeerd te worden in een
maximum aantal toelaatbare bedankers~ gespecificeerd naar ~echtel bedarn
kers~ natuurlijk verlies en administratieve negatieve mutatiesben het aantal
Iechtel nieuwkomers en administratieve positieve mutaties~
Vervolgens dient voor een verscherpt inzicht de marketing~doelstelling
gespecificeerd te worden per editiegebied~ per Cebuco~verzorgingsgebied~ per
rayon en per bezorgwijk~ Het is onnodig te herhalen dat deze verdeling van
de marketingAoelstelling per geografische eenheid dient te geschieden op
basis van markttaxaties en aan de hand van de ontwikkelde marketing~
strategie~ rekening houdend ook met de activiteiten van de concurrentie~
Hetzelfde dient te geschieden met de verkoop van losse nummers tot en met
het rayon~niveau~

la ~S~S t Omschrijving marketing~strategie en werkhypothese
Een afzonderlijke strategie dient te worden vastgesteld voor de abonnement
tenverkoop en de verkoop van losse nummerst Bij de abonnementenverkoop
dienen de verschillende strategieën geëvalueerd te worden~ De klemtoon zal
liggen op de marktpenetratie~ het verbeteren van de bestaande positie met
het bestaande productt Onderzocht moet worden of ook aan de markt~
ontwikkeling gedacht moet worden~ dat wil zeggen aan uitbreiding van het
verspreidingsgebied~ Zo ja~ dan dient het nieuwe verspreidingsgebied nauwt
keurig te worden vastgelegd~ Productontwikkeling~ het op de bestaande
markt brengen van nieuwe c~qt verbeterde producten kan alleen betrekking
hebben op productverbetering~ Indien een ingrijpende productverbetering
doorgevoerd wordtIdienen de belangrijkste verbeteringen omschreven te
worden~ met het doel dat men er mee wil bereiken~ Binnen het kader van de
onderneming kan ook productdiversificatie aan de orde koment Wij behant
delen de mogelijkheden tot productdiversificatie afzonderlijk in hoofdt
stuk II ~I~ Per geografisch gebied kan een afzonderlijke marketing~strategie
gekozen worden~ Iedere strategiekeuze is op een of meer werkhypothesen
gebaseerd~ Deze werkhypothesen dienen bij de strategiekeuze vermeld te

ta Het marketingtplan SgS



wordent Met betrekking tot de losse verkoop zal de nadruk liggen op markt~
penetratie en marktontwikkelingt Voorzover voor marktontwikkeling
gekozen wordt~ zal de strategie per geografisch gebied worden vastgelegdt

~at~ at Inschakeling marketinW instrumenten
IQ~tQ lt Het product
a~ De omvangt
Het marketing~plan omvat een nauwkeurige omschrijving van het aantal te
verstrekken redactiepaginalst Dit aantal dient te worden gesplitst in
Ie~ omvang van de rompkrant~
Ze~ omvang extra redactionele paginals naar aanleiding van maatschappe~
lijke gebeurtenissen ~Nieuwjaar~ Pasen~ Pinksteren~ verkiezingen en Kerstmisi
voorzover die extra paginals betrekking hebben op het redactioneel beleid in
strikte zin jdus exclusief de advertentionele extrals genoemd sub Stl~
Set aantal redactionele paginals om advertentionele redenen fitv~mt omvang
en itvtmt extra nummers bijvt Moederdag~ Sinterklaas~ etctl~
Qe~ een aantal reservetpaginals i~v~m~ mogelijk belangrijke nieuwsfeiten
jWatergate~ Cyprus~ enzJ~
Se~ het totaal aantal te verstrekken redactiepaginals fl tlm Ij dient te
worden gespecificeerd per kwartaal en per week~

b ~ De kwaliteit
Indien op grond van marktonderzoek in overleg met de redactie tot belangt
rijke productverbeteringen wordt besloten~ dienen deze verbeteringen in het
plan te worden opgenomen met daarbij een planning met betrekking tot de
datum van ingang~

c~ De kosten ~
Indien een eventuele wijziging van de omvang ten opzichte van het afgelo~
pen jaar of verbetering van het product tot wijzigingen in de Io ffi factoryl~
prijs leiden ~ dient de normaal berekende IoffJactory ltprijs gehanteerd te
worden en moeten de meer~kosten als een marketing~toeslag op de Ioffi
factoryltprijs in rekening gebracht worden ~ welke meerprijs als marketing~
kosten gehanteerd moet wordentg De kosten van Iadvertentionele~
redactiepagina~s dienen niet in de Ioff factoryltprijs opgenomen te zijn in
de abonnementensector ~ Zij dienen opgenomen te zijn in de IoffJactory~t
prijs van de advertentie~exploitatietg

N~ J~ Q~ Z De prijs
In hoofdstuk Jio hebben wij aangetoond ~ dat de abonnementsprijs en de
prijs van de losse nummers nauwelijks als actieve marketingtinstrumenten
van de individuele dagbladonderneming beschouwd kunnen worden ~ omdat
deze ~ althans zeker de abonnementsprijzen ~ gebonden zijn aan het bin~
dend geldende besluit van de NtD ~ Pt Desalniettemin dient het marketing~
plan een paragraaf te bevatten over de in de loop van het jaar te berekenen
abonnementsprijzen en losse~verkoopprijzen ~ inclusief de in de losse verkoop
te verlenen kortingent Deze kortingen dienen duidelijk herkenbaar afzonder~
lijk opgenomen te worden als marketing~kostent Voorts dienen van bekende
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of redelijk te verwachten prijsstijgingen~ de datum van ingang en hun effect
in geldbedragen te worden opgenoment

lQ~~ ~l~J~ Distributie en verkoopkanalen
Het marketing~plan dient een gedetailleerde omschrijving te geven van de
fysieke distributie van het dagbladt Het aantal bezorgwijken en het per
wijk te bezorgen aantal kranten dienen exact te zijn aangegeven~ evenals het
expeditieschema~ de losplaatsen~ de lostijden en de bezorgingstijden per
bezorgwijkt Voorts dient het plan te bevatten een nauwkeurige omschrijving
van het beschikbare personeel~ het aantal agenten en agentbezorgers~ het
aantal distributiechefs~ eventueel met assistenten~ het aantal bijkantoren en
de bezetting ervan met betrekking tot de abonnementenexploitatiet Voorts
dient het plan met betrekking tot de losse verkoop een gespecificeerde opt
gave te bevatten van het aantal verkooppunten~ het geplande aantal nieuwe
verkooppunten~alsmede een planning in de tijd met betrekking tot de vesti~
ging van nieuwe verkooppuntent Aangezien de totale organisatie van de
fysieke distributie vanaf de losplaatsen in handen is van de abonnementen~
exploitatie dient het verkoopplan een nauwkeurige kostenbegroting met
betrekking tot de fysieke distributie te bevattent De expeditiekosten naar
de losplaatsen maken deel uit van de Ioffifactoryltprijst In verhouding tot
de totale omvang aan redactiet en advertentie~paginals wordt vervolgens een
deel van de kosten van fysieke distributie aan de advertentie~exploitatie
in rekening gebrachtt Eventuele kosten met betrekking tot de verkoopt
punten van losse nummers dienen eveneens zorgvuldig begroot te worden~
evenals de kosten voor de vestiging van nieuwe verkooppuntent

l~ ~ Q Q Het promotieplan
Het marketing~plan dient aan de hand van de vastgestelde marketing~stratet
gie bij de behandeling van het promotieplan eerst een gedetailleerde uiteen~
zetting te bevatten omtrent de promotionele activiteiten in termen van een
promotionele strategiet

a~ Personal selling
Welke verkoopactiviteiten denkt men te ondernemen~ waar en wanneer en
door wie en hoe denkt men deze activiteiten met promotionele middelen te
ondersteunenl Het meest effectief is het promotionele plan te beginnen met
een beschrijving van het verkoopplan in de personal selling~ Uit welke
elementen het verkoopplan dient te bestaan~ hebben wij uitvoerig
beschreven in gZwaarnaar wij kortheidshalve mogen verwijzen~ li Het
verkoopplan dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde kostenbegrotingt

bt Reclame
Vervolgens dient een gedetailleerd reclameplan te worden vastgesteld~ dat
aangeeft welke reclame~activiteiten men denkt te ondernemen~ ter onder~
steuning van welke activiteiten~ tot wie men zich richt~ wat men beoogt~
welke boodschappen gebruikt zullen worden~ welke media worden inge~
schakeld en wie de reclame zal verzorgen~ Het reclameplan dient weer van
een gedetailleerde begroting voorzien te zijn~
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c~ De publicity
Voorzover de publicity~activiteiten niet afhankelijk zijn van actuele~ niet te
voorzien gebeurtenissen~ dient een publicitytplanning opgezet te worden
Ibijvt viering van jubilea~ te sponsoren activiteiten etdt kunnen voorzien
wordenj~ Tevens dient een publicity~budget te worden opgenomen~ waarbij
ruimte voor niettvoorziene publicity~activiteiten moet worden ingeruimdt

d~ De sales~promotion
Het marketinggplan dient een gedetailleerd overzicht te bevatten van de
geplande sales~promotionactiviteiten~ Tot wie men zich richt en wanneer~
welk effect men hoopt te bereiken~ de inhoud van de boodschap en de
media die men denkt in te schakelen~ Het sales~promotionplan dient
aangevuld te worden met een nauwkeurige begroting van de sales~promoa
tionkostent

M~J~ b ~ Tijdschema ~ kostent en resultatenbegroting
l~ Het marketing~plan wordt afgesloten met een gedetailleerd tijdschema
waarin alle marketingtactiviteiten per periode nauwkeurig kunnen worden
aangegeven~ zodat door raadpleging van het tijdschema in de loop van het
jaar kan worden vastgesteld of de geplande activiteiten volgens plan ver~
lopen~
Zt Voorts bevat het marketingtplan een samenvattende kostenbegroting
waarin alle kosten met betrekking tot product~ prijs~ distributie en promotie
gespecificeerd worden opgenoment Deze begroting dient daarna uitgesplitst
te worden in kwartalen en maanden of vierwekelijkse perioden~ Het begro~
tingsschema in het marketing~plan dient aangepast te zijn aan het adminit
stratieve systeem dat in de onderneming gebruikelijk is~ zodat de financiële
verslaggeving van de administratie aansluit op de begroting in het marketing~
plant
S~ Tenslotte bevat het marketing~plan een nauwkeurige resultatenbegroting
tot op rayon~niveau~ dus voor het totale verspreidingsgebied~ per editiet
gebied~ per Cebuco~verzorgingsgebied en per rayon~ Deze resultatent
begroting wordt eveneens uitgesplitst in een kwartaal~ en maand~ c~qt
vier~wekenperiodet De resultatenbegroting wordt voorts gespecificeerd naar
lechtel bedankers en lechte~ nieuwkomers en naar verkoop van losse
nummers~

De samenstelling van het marketingtplan is het werk van het gehele
marketingtteam~ zij het dat speciale medewerkers gespecialiseerde onderde~
len voor hun rekening zullen nemen~ De planning en organisatie voor het
tijdig gereedkomen van het plan ligt speciaal in handen van de product~
manager~abonnementen~ De samenstelling van het marketing~plan zal
vooruit moeten lopen op de samenstelling van de algemene ondernemingst
begroting~ zodat de begroting van het marketing~plan tijdig in de algemene
begroting kan worden verwerkt~

agfi



Ilata~ Het marketingplan in de advertentiesector

In principe bestaat het marketingtplan in de advertentiesector uit dezelfde
elementen als in de abonnementensectort

Il gta ~I~ Beschrijving van de marktsituatie
A ~ Beschrijving van de totale markt~
l~ De beschrijving van de totale markt begint met een beschrijving van het

totale verspreidingsgebied van het dagblad en van de bevolkingssamenstelling
naar socioteconomische kenmerken~ naar sociotpsychologische kenmerken
en naar gebruik en verbruik van producten en diensten~
Z Vervolgens een beschrijving van de lezerskring naar bereikgegevens en
gebruik en verbruik van producten en diensten en naar socio~economische
en socio~psychologische kenmerken~ alsmede voorzover daarover gegevens
bekend zijn~ naar leesgewoonten en andere kwalitatieve aspectent
B~ Een beschrijving van de markt naar bureau~adverteerders en niet~bureaut
adverteerders~ deze laatsten gesplitst naar de consumentenmarkt~ de resel~

lersmarkt~ de industriële markt en de overheidsmarkt~ waarbij met uitzon~
dering van de overheidsmarkt nog een uitsplitsing naar branche mogelijk is~

Deze beschrijving zou betrekking moeten hebben op het aantal adverteer~
ders~ het afgenomen aantal millimeters~ de soorten van millimeters jnatio~
naaltregionaal~overigj t
a~ Overzicht reclamebestedingen in overige media landere dagbladen~
tijdschriften~ radio en ttv~~ huis~aamhuisbladen~ etctj voorzover die in het
verspreidingsgebied verschijnent
b~ Berekening marktaandelen verschillende media die verschijnen in ver~
spreidingsgebied~

B~ Beschrijving van de markt in regionale eenheden~
De sub A ~ beschreven gegevens worden vervolgens en voorzover mogelijk
uitgesplitst per advertentioneel editie~gebied en Cebuco~verzorgingsgebied~

C Beschrijving markthistorie afgelopen B jaar~
De sub B~ verstrekte gegevens indien mogelijk opnemen over een periode van
vijf jaar~ waarbij vooral van belang is inzicht te krijgen in de historische
ontwikkeling per branche~

D~ Beschrijving van prijzen en omzetten~
Per Cebuco~verzorgingsgebied enlof per categorie adverteerders een beschrijt

ving van de bruto~omzetten~ de verstrekte kortingen en de netto~omzetten
per contract uit de staffel~ uitgedrukt in millimeters maal prijst Deze
opstelling dient zodanig te zijn~ dat een inzicht ontstaat in het effect van
prijsverhogingen gedurende de afgelopen vijf jaart

E~ Beschrijving van contracten~
Een overzicht gespecificeerd per Cebuco~verzorgingsgebied~ per branche en
per contractgrootte van de advertentiecontracten van de afgelopen vijf jaart
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M~ a ~ Zt Formulering marketingtdoelstelling advertenties
De totale marketing~doelstelling advertenties zal de som zijn van een aantal
subtdoelstellingen~ De meest exacte beschrijving is een omschrijving van de
doelstelling in millimeters per branche~ uitgesplitst naar de vier marktsegmen~
ten reclamebureaus~ consumentenmarkt~ resellersmarkt en industriële markt
en een afzonderlijke doelstelling voor de overheidsmarkt~ Daarbij dienen
familietberichten~ gerubriceerde advertenties en personeelsadvertenties als
afzonderlijke branches beschouwd te worden~ die over de vijf markt~
segmenten worden uitgesplitst~ Aan de hand van het overzicht genoemd sub
Mtatl tE met betrekking tot de gemiddelde contractgrootte per branche en
de daarmee corresponderende prijzen~ is het mogelijk een omzet per branche
te taxeren~ Belangrijker dan de geldomzet is echter de millimeteromzet~ die
dan ook het meest gespecificeerd dient te worden~

la a~ Omschrijving van de marketingtstrategie en
werkhypothese
De marketingtstrategie in de advertentiesector zal vooral betrekking hebben
op marktpenetratie en marktontwikkeling~ dat wil zeggen de bewerking van
nieuwe branches zowel op de consumentent als de resellersmarkt en de
bureausmarkt~ Productdiversificatie zal in het marketing~plan advertenties
niet voorkomen~ Voorzover binnen de onderneming van productdiversifica~
tie sprake is~ zullen wij die behandelen in hoofdstuk l ~~ I ndien in de loop
van het jaar aanzienlijke productverbeteringen ingevoerd worden~ dienen
deze in de strategische beschrijving kort omschreven te worden met het doel
dat men met de verbeteringen wil bereiken~ Per Cebucotgebied kan tot een
andere strategie worden besloten~ die dan ook vermeld moet worden~ Iedere
strategie~keuze is op een werkhypothese gebaseerd~ die bij de strategie~om~
schrijving vermeld dient te worden~ Indien voor marktontwikkelingstrategie
wordt gekozen~ zal de strategie per nieuw geografisch gebied zorgvuldig aan
de hand van de werkhypothese omschreven moeten worden~

~a qtQ Inschakeling marketing~instrumenten
lQ~ atQ~ l~ Het product
at De omvangt
l~ De totale omvang van de begrote advertentie~informatie wordt uitge~
drukt in een totaal aantal paginals per jaart
Zt Dit totaal aantal paginals wordt uitgesplitst per kwartaal en per week~
waarbij met de wisselende seizoeninvloeden en maatschappelijke gebeurtet
nissen rekening wordt gehoudent
B~ Afzonderlijk per week worden vermeld de extra advertentie~paginals bij
speciale gebeurtenissen ~Moederdag etcJ~
~l~ Opgenomen worden de te verstrekken redactionele pagina~s die in ver~
band met omvang en in verband met speciale gebeurtenissen worden ver
zorgd door de redactie~ doch op rekening komen van de advertentie~
exploitatie~

bt De kwaliteit~
Indien in de loop van het jaar het advertentionele product verbeterd zal
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worden~ dient in het marketing~plan precies te worden opgenomen wanneer
die verbetering zal worden uitgevoerd en waaruit zij zal bestaant

ct De kostent
Indien de redactionele omvang om advertentionele redenen extra wordt
uitgebreid~ dient het extra gedeelte afzonderlijk boven de Ioffifactoryl~prijs
van het gehele advertentionele gedeelte te worden opgenomen als een
marketing~toeslag op de Ioffifactoryl~prijs~ iZ Hetzelfde geldt met betrekking
tot de kosten voor producttverbetering die uit marketingttechnische overt
wegingen worden doorgevoerdt

lQ~~~~l~~Z De prijs
Indien in de loop van het jaar prijswijzigingen komen~ dienen die tevoren in
het marketing~plan te zijn opgenomen~ uiteraard voorzover mogelijk~ omdat
eventuele door de N ~ DtPt vastgestelde prijsverhogingen niet altijd tevoren
bekend zijnt Voorzover bekend~ dient de prijsverhoging met de datum van
ingang en het verwachte effect op het lopende jaar in het marketing~plan te
worden opgenomen~ Uiteraard dient ook rekening gehouden te worden met
het effect van prijsverhogingen in het voorafgaande jaart

lQ Q Q~ Distributie en verkoopkanalen
De kosten van de fysieke distributie worden door de abonnementern
exploitatie aan de advertentie~exploitatie naar rato van het aantal adverten~
tiepagina~s in rekening gebracht en deze dienen dus in het marketingtplan
advertenties te worden opgenomen~ Hetzelfde geldt voor de kosten van
bijkantoren en agentschappen~ voorzover die kosten op de advertentiet
exploitatie betrekking hebbent

laA~ Q~~l~ Het promotieplan
Het marketing~plan dient aan de hand van de vastgestelde marketing~
strategie bij de behandeling van het promotietplan eerst een inzicht te geven
in de te volgen promotionele strategiet Welke speciale acties zullen uitge~
voerd worden~ met welke promotionele hoofdmiddelen en met welke
ondersteuning van andere promotionele middelent

at Het reclameplant
Het reclameplan zal een afzonderlijk actieprogramma voor de vijf te bewer~
ken markten moeten omvatten~ met een beschrijving van te voeren acties~ de
te gebruiken themals~ de gekozen doelgroepen~ de te verwachten effecten en
de in te schakelen media~ Het reclameplan dient een gedetailleerde begroting
te bevattent

bt De personal seiling activiteitent
Voor alle relevante marktsegmenten dient het complete verkoopplan te
worden opgenomen in het marketingtplant Het verkoopplan is voor de vijf
marktsegmenten uitvoerig omschreven in hoofdstuk ES~ waarnaar wij kort~
heidshalve mogen verwijzentIJ Het verkoopplan dient van een gedetailleerde
begroting vergezeld te gaant
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ct De publicity~
De publicitytplanning dient uitvoerig in het plan te worden opgenoment
Indien de publicity afhankelijk is van onvoorziene gebeurtenissen~ dienen in
de publicity~begroting daarvoor de nodige reserves te zijn opgenomen~

d ~ De saiestpromotiont
Voor de actieve promotie van de dagbladadvertentie achten wij het sales~
promotionplan over de verschillende marktsegmenten zeer belangrijkt Het
sales~promotionplan zal dan ook uitvoerig in het marketing~plan moeten
worden opgenomen~ voorzien van een gedetaillleerde begroting en tijdst
planning~

MA b ~ Tijdschema ~ kostent en resultatenbegroting
Evenals ter afsluiting van het marketing~plan abonnementen~ dient ook het
marketing~plan advertenties af te sluiten met een gedetailleerd tijdschema
voor alle bijzondere activiteiten in de advertentie~sector~ Voorts dient ook
hier een samenvatting van de kosten in een totale begroting te worden
gemaakt~ welke begroting om dezelfde redenen als in de abonnementen~
sector eveneens goed dient aan te sluiten op de algemene ondernemings~
begroting~ Tenslotte dient het marketing~plan een in millimeters uitgedrukte
resultatenbegroting te bevatten~ Kostenbegroting en resultatenbegroting
dienen te worden uitgesplitst in kwartalen en maanden of viertwekelijkse
perioden~ terwijl het resultatenoverzicht aangepast dient te zijn aan de doel~
stelling~ dus gegevens dient te bevatten per branche uitgesplitst naar de vijf
marktsegmenten en bovendien de gegevens dient te verstrekken over het
hele verspreidingsgebied~ advertentionele editiegebieden en Cebuco~
verzorgingsgebiedent Ook de samenstelling van het marketingtplan advertent
ties zal vooruit moeten lopen op de samenstelling van de algemene ondert
nemingsbegroting~ zodat de opbrengst en kostenbegroting van de advertent
tiesector in de totale ondernemingsbegroting verwerkt kan worden~ Het
marketing~plan advertenties wordt opgesteld door het gehele marketing~
team~ waarbij speciale medewerkers onderdelen voor hun rekening zullen
nemen~ De organisatie en timing van het opstellen van het marketingtplan
zal hoofdzakelijk het werk zijn van de product~manager~advertenties~

Mtbt Het geïntegreerde marketing~plan abonnementen en advertenties

In hoofdstuk Z van dit boek hebben wij het dagblad omschreven als een
ambigu product~ en een onderscheid gemaakt tussen het advertentionele en
redactionele product~ die op verschillende markten tegen verschillende
prijzen worden verkocht~ Gelijktijdig wezen wij op de interdependentie
tussen beide product~aspecten~ met welke interdependentie voortdurend
rekening gehouden moet worden~ Deze noodzaak met de interdependentie
tussen beide producten voortdurend rekening te houden~ komt vooral tot
uitdrukking in de marketingtplanningt Het geïntegreerde marketingtplan
abonnementen en advertenties komt niet tot stand door twee onafhankelijk
van elkaar ontwikkelde plannen aan het einde van de planning~cyclus bij el~

aoo



kaar te voegent Integendeel~ er dient sprake te zijn van een werkelijk geïnte
greerde planning~ waarbij in iedere planningsfase de plannen op elkaar
dienen te worden afgestemd~

IIa~ Stll ~ Beschrijving van de marktsituatie
Bij de beschrijving van de marktsituatie in de abonnementensector dient er
rekening gehouden te worden met de situatie op de advertentiemarkt~ voor~
zover die voor de abonnementenwerving van belang ist Met name daar ~ waar
een zwakke positie op de advertentiemarkt een belemmering vormt door een
groei op de abonnementenmarkt~ dient dit duidelijk tot uitdrukking te
komen~ Hetzelfde geldt voor de beschrijving van de marktsituatie in de ad~
vertentiesector~ die immers in hoge mate beïnvloed wordt door de situatie
op de abonnementenmarktt In het geintegreerde marketingtplan dient bij de
beschrijving van de marktsituatie de interdependentie tussen beide marktt
situaties duidelijk tot uitdrukking te komen~ Daartoe moeten de marktre~
searchactiviteiten voor beide markten goed op elkaar zijn afgestemdt

tl ~ l~ BtZ ~ De formulering van de marketing~doelstellingen
De verkoopdoelstellingen in de abonnementensector zullen mede afgestemd
moeten zijn op de behoeften aan aanvullende dekking in de advertentie~
sector en omgekeerd~ Het is van groot belang de activiteiten in de abonne~
mentensector dus duidelijk te richten op die segmenten van de markt~ waar
de advertentie~exploitatie met een gebrek aan dekking te kampen heeft~
terwijl omgekeerd in bepaalde gebieden de abonnementenwerving te
kampen heeft met een gebrek aan advertentionele informatie uit een bepaal~
de regio~ Een geintegreerde marketing~doelstelling zal met de belangen in
beide sectoren rekening houdent

IatBt~ De formulering van de marketing~strategieën
Wanneer op basis van goed overleg de marketingtdoelstellingen op elkaar zijn
afgestemd~ zullen ook de te volgen marketing~strategieën in de verschillende
marktsegmenten op elkaar dienen te worden afgestemd~ zulks opdat de te
ontwikkelen activiteiten ten behoeve van de abonnementen~ en advertentiet
werving in dezelfde gebieden elkaar waar mogelijk ondersteunen en in ieder
geval niet tegenwerkent

IlatStat Inschakeling van de marketing A nstrumenten
l~~S~Q~l ~ Het productbeleid
Ook ten behoeve van het in beide sectoren te voeren productbeleid is het
van belang~ dat het marketing~researchprogramma in beide sectoren op
elkaar wordt afgestemd~ en gericht is op de prioriteiten die in de verschillen~
de marketingtdoelstellingen zijn omschreven~ In hoofdstuk IS hebben wij
gezien~ dat het redactionele beleid van grote invloed kan zijn op de verschil~
lende vormen van bereik~ Bij een geïntegreerd marketing~beleid zal dus ook
de advertentietsector geinteresseerd zijn in het productbeleid in de abonnet
mententsector~ Omgekeerd zal in de abonnementensector belangstelling
bestaan voor maatregelen met betrekking tot het product~beleid in de
advertentiesector jbijvt het stimuleren van meer kleurjt Rekening houdend
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met de geïntegreerde marketing~doelstellingen zullen dus de beslissingen met
betrekking tot het productbeleid in beide sectoren in gezamenlijk overleg
tot stand moeten koment

l~ b~ Z Het prijsbeleid
Hoewel het prijsbeleid in beide sectoren min of meer autonoom wordt
bepaald~ zal op bepaalde onderdelen van met name het advertentiet
prijsbeleid~ rekening gehouden moeten worden met de geïntegreerde
marketingtdoelstellingen van beide sectorent Vooral wanneer in een
bepaalde regio het optrekken van het advertentievolume van groot belang is
voor de abonnementenwerving~ zal het advertentieprijsbeleid voor die regio
daar rekening mee moeten houdent Wanneer bovendien een verminderde
dekking tengevolge van een abonnementenprijsverhoging grote consequen~
ties heeft voor de advertentie~acquisitie~ zal ook over het abonnementen~
prijsbeleid met de advertentiesector overleg noodzakelijk zijn~

IQtS~Q~S~ Het distributiebeieid en de verkoopkanalen
Zowel de abonnementern als de advertentiesector hebben groot belang bij
een goede fysieke distributie van de krant~ Om redenen die wij reeds eerder
uiteengezet hebben~ ressorteert de zorg voor de fysieke distributie onder de
abonnementenafdeling~ia Het is echter van belang~ dat eventuele maatreget
len met betrekking tot de fysieke distributie tijdig met de advertentiesector
worden besproken om onvoorziene gevolgen voor de advertentiesector te
voorkoment Met betrekking tot de verkoopkanalen speelt het beleid inzake
de verkooppunten voor de losse verkoop en het beleid inzake de bijkantoren
voor beide sectoren een belangrijke rol~ Daarom is het van belang dat dit
beleid tussen beide sectoren in gezamenlijk overleg wordt bepaaldt

lQtS~Q~Q~ Het geíntegreerde promotionele plan
Hoewel in beide sectoren een afzonderlijk promotioneel plan ontworpen
moet worden~ is het van het grootste belang dat beide promotionele plannen
op elkaar worden afgestemd om te bereiken dat beide plannen waar moget
lijk elkaar ondersteunen~ en vooral om er voor te zorgen dat beide plannen
zodanig op elkaar zijn afgestemd~ dat ze elkaar niet tegenwerkent

IlatStS~ Geïntegreerd tijdschema ~ kosten~ en resultatenbegroting
De marketinggdoelstellingen en marketing~strategieën voor beide sectoren
dienen op elkaar te zijn afgestemdt Dat wil zeggen~ dat de marketingtactivi~
teiten in beide sectoren vaak zullen dienen ter ondersteuning van de activi~
teiten in de andere sector~ Vandaar dat het noodzakelijk is die activiteiten
goed op elkaar af te stemmen ook in de tijd~ Hetzelfde geldt uiteraard voor
de resultatenbegrotingen~ Een uiterst belangrijk aspect is tenslotte dat~ op
basis van de marketing~doelstellingen en de marketing~plannen in beide sect
toren ter realisering van de doelstellingen~ het totale marketingtbudget in
onderling overleg over beide sectoren wordt verdeeld~ hetgeen tot uitdruk~
king zal komen door de beide marketingtbudgetten in onderling overleg op
elkaar af te stemment
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Het geintegreerde marketingtplan voor de abonnementern en advertentie~
sector komt derhalve tot stand door een voortdurende samenspraak tussen
beide sectoren~ die noodzakelijk is ingevolge van de interdependentie die
tussen beide sectoren van het dagbladbedrijf bestaatt

De uitvoering en beheersing van het marketingtplan

Ilb~tl~ Het begrip Icontroll

Wanneer de marketingtplannen gereed zijn en dus de planning van de totale
marketing~operatie en de daaraan verbonden kosten schriftelijk zijn vastget
legd en deze bovendien de goedkeuring van de directie van de onderneming
verkregen hebben~ kan het marketing~plan in uitvoering worden genoment
Voor de uitvoering en beheersing van de marketing~plannen zijn vier activit
teiten van groot belang~
a~ de activiteitenplanning
b ~ de verslaggeving
ct de resultatenplanning
dt de controlt

adt a~ De activiteitenplanning hebben wij in hoofdstuk II reeds beschre~
vent Het is van belang dat de verschillende marketingtfunctionarissen onder
leiding van de marketingtmanager hun werkzaamheden strikt conform de
activiteitenplanning uitvoeren en dat de stand van de werkzaamheden daget
lijks aan de hand van het activiteitenplan wordt gecontroleerdt Of dit nu te
maken heeft met de uitvoering van de bewerkingstaak van de advertentie~
vertegenwoordigers in hun rayons of met de voorbereidingen met betrekking
tot het invoeren van een nieuwe redactionele rubriek in bijvt het tweede
kwartaal~ of met de stand van zaken met de copy~writing van een reclame~
actie die over een maand moet starten~ voor een goede uitvoering van het
plan is het noodzakelijk een goede planning in te voeren en bij de uitvoering
van het marketingtplan aan deze activiteitenplanning strikt de hand te
houden~

ad~ bt De verslaggeving kan onderscheiden worden in de financiële verslagt
geving en de Isales~verslaggevingt De financiële verslaggeving is uiteraard de
taak van de administratiet Het is echter van belang dat de marketingtafdel ing
zelf zorg draagt voor een administratie van de verkopen per eenheid pro~
duct~ zodat per week een inzicht bestaat in de verkoopresultatent De finan~
ciële verslaggeving kan dan zonder problemen op maand~ of viertweken~
perioden werken~
Voor de controle op de voortgang van de marketing~activiteiten en resultat
ten is het noodzakelijk de Isalesl zelf per week vast te leggen~

ad~ ct De resultatenbegroting geeft de te verwachten resultaten per maand
of viertwekenperiode aan~ Het is van belang aan de hand van de salestverslag~

t B De uitvoering en beheersing van het marketingplan IMS



geving wekelijks te bepalen of de geplande resultaten in die periode ook
gerealiseerd werdent Dit mag niet alleen in totaal bezien worden~ doch
dient per Cebucoagebied~ per rayon~ per abonnementenvertegenwoordiger~
per advertentievertegenwoordiger~ per branche etc~ exact te geschieden~
zodat bij afwijkingen ingegrepen kan worden~

ad~ d ~ Wij gebruiken hier het Engelse woord Icontrolr in de zin van beheer~
sen~ Wanneer op grond van de verslaggeving in vergelijking met de resultaten~
begroting ergens in een rayon of bij een vertegenwoordiger of in een branche
afwijkingen worden geconstateerd~ dient het Icontrolltapparaat in werking te
koment Control~ beheersing~ wil zeggen dat men zich onder geen beding
zonder meer neerlegt bij afwijkingen in de uitvoering van het marketingt
plan~ althans niet bij de negatieve afwijkingen~ Primaire voorwaarde daart
voor is~ dat de afwijkingen op de kortst mogelijke termijn van bijvt een week
worden geconstateerd~ zodat direct kan worden ingegrepent De afwijkingen
kunnen veroorzaakt worden doort
at verkeerde planning ttg~vt verkeerde hypothesen~
b~ onvoorziene ontwikkelingen tijdens uitvoering~
c~ slechte uitvoering~
In geval at dienen de hypothesen herzien te worden en moet worden nage~
gaan hoe die verkeerde hypothese eventueel ook op andere sectoren negatief
kan werken~ Voorts moet worden nagegaan hoe de negatieve effecten alsnog
door alternatieve maatregelen omgebogen kunnen wordent Hetzelfde geldt
in de gevallen bt en ct Voorwaarde daartoe is echter~ dat een aantal tactische
alternatieven gereed ligtt Wij omschreven strategie als het ontwerpen van een
aantal maatregelen om een vooraf bepaald doel met zo gering mogelijke
offers te realiserent Tactiek kan men omschrijven als het nemen van maatt
regelen om de uitvoering van het strategiebeleid aan te passen aan incident
tele gebeurtenissen~ die bij het opstellen van de algemene strategie niet ge~
specificeerd voorzien konden worden~ Het is daarom van groot belang bij de
uitvoering van de strategie een aantal alternatieve tactieken te ontwerpen~
zodat bij het constateren van afwijkingen van het plan niet eerst een nieuw
tactisch plan ontworpen en in zijn consequenties beproefd moet worden~
maar dat direct een alternatief plan kan worden uitgevoerdt Met betrekking
tot de reclame schrijft Ogilvy hierover~

IAs soon as a client has approved a new campaign~ begin work to develop another one~
and put it in testtmarketst You will then be ready with a shot in your locker if your
first campaign flops~ or incurs the displeasure ofyour cl ientls top management for some
more subjective reasont This restless preparation of reserve positions will cut into your
profits and exasperate your copywriters~ but it will prolong your tenure of accounts t~

Welnu~ als dit al geldt voor een reclamecampagne dan toch zeker voor
belangrijke personal selling activiteiten en sales~promotionactiviteiten~ Het is
van belang dat de planning zelf voorziet in korte goed overzienbare en snel
te rapporteren acties en dat voor iedere actie onmiddellijk een alternatief
gereed is~ dat bij mislukken van het eerste direct kan worden ingeschakeld~
Dit controltmechanisme is een van de belangrijkste instrumenten in de uit~
voering van het marketing~plan~ Men gaat er van uit dat het plan goed is en
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dat de werkhypothesen deugent Afwijkingen in de uitvoering moeten op de
kortst mogelijke termijn tot goed voorbereide en met kracht uitgevoerde
alternatieven leiden~ onder het motto dat afwijkingen eenvoudigweg niet
mogen worden getolereerdt

IIbtZ~ De marketing~afdeling als profit~center

Het dagblad als industrieel product heeft zowel in de abonnementent als in
de advertentiesector enkele merkwaardige kenmerkew
at de levertijd van het product is maximaal Zg uur~
bt er wordt een aantal eenheden product afgeleverd precies conform de
tevoren geplaatste bestel I ingen~
c~ er is dus geen voorraad gereed product~ dtwtzt er is geen voorraad~
magazijn gereed product~ geen voorraadkosten gereed product~ geen prijs~
beleid afgestemd op voorraadvorming etct

Deze situatie maakt het betrekkelijk eenvoudig ~ er van uitgaande althans
dat de kosten worden verbijzonderd als omschreven in hoofdstuk ~l ~ de
marketingtafdeling te laten functioneren als een zelfstandig profit~center
binnen de ondernemingt
Dat wil zeggen dat de marketing~afdeling wordt behandeld als een zelfstant
dige resellersorganisatie~ De marketing~afdeling abonnementen koopt van de
productie~organisatie Inieuwsl~dagbladen in~ die door de productie~afdeling
worden afgeleverd op de distributiepunten in de bezorgwijken ctq~ bij de
verkoopadressen voor de losse verkoop~
De marketinggafdeling advertenties koopt een aantal Iadvertentieltdagbladen
in~ die eveneens op de distributiepunten in de bezorgwijken worden afge~
leverdt
Daarboven levert het productiebedrijf ten behoeve van de marketing~
afdeling abonnementen een aantal dagelijks te bepalen Icolportage~krantenl~
terwijl de marketingtafdeling advertenties dagelijks een aantal Ibewijs~
nummers~ kooptt
Het productiebedrijf levert deze producten aan beide marketingtafdelingen
tegen wat we genoemd hebben Ioffifactoryl~prijzen~ Deze Iofftfactoryl~prijs
is meer dan een kostprijst Het bedrijfsresultaat is immers niet alleen afhanket
lijk van de marketing~operatiet Het is ook afhankelijk van investerings~
kosten~ afschrijvingen~ operationele investeringen ~voorraden~ liquiditeit
etctj~ vooruitbetaalde kosten etc~
De Ioffifactory~tprijs is dus een prijs die berekend wordt als ware de
marketingtafdeling een zelfstandige ondernemer die de hele productie opt
koopt~ waardoor dus het productiebedrijf geen verkoopkosten zou hebbent
In de Ioffifactoryl~prijs dienen dus alle kosten~ afschrijvingen~ rente etc~
verdisconteerd te zijn~ inclusief een winstmarge op de technische bewerkint
gent In tegenstelling tot de marktprijzen~ die worden uitgedrukt in prijzen
per eenheid product~ waarbij in de abonnementensector het maandabonnet
ment kan gelden als eenheid product en in de advertentiesector de adver~
tentie~kolommillimeterprijs geldt ais eenheid product~ dienen voor de Ioff~
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factoryl~prijzen andere eenheden gehanteerd te worden~ Bij de Ioffifactorylt
prijs is namelijk de dagelijkse afname van groot belang~ Vandaar dat onzes
inziens de Ioffifactoryl~prijs in de abonnementensector dient te bestaan uit
een peilprijs per redactiepagina d~w~zt de prijs van een redactiepagina per
l O ~ OOO oplaget
Hetzelfde geldt voor de ~offifactoryl~prijs in de advertentiesectort Deze zou
eveneens dienen te bestaan uit een peilprijs per advertentiepagina per
~ O ~ OOO oplage~ waarbij in beide sectoren wordt uitgegaan van zwart~wit
pagina~s en aparte toeslagen zowel in de abonnementent als in de adverten~
tiesector berekend voor een~ twee of ineerkleurentgebruik per pagina~ Ook
die toeslagen telkens berekend per ~ O ~ OOO oplage~
Deze prijzen dienen onzes inziens per kwartaal aan de hand van de begroting
tevoren te worden vastgesteldt Deze vaststelling dient zo exact mogelijk te
geschieden en met eventuele prijsvariaties per kwartaal dienen deze prijzen
overigens voor het hele jaar vast te liggen~ Indien gedurende het jaar
productverbeteringen door de marketing~afdeling gevraagd worden~ worden
de kosten daarvan als extra toeslagen aan de marketing~afdeling in rekening
gebrachtt Indien in de productie~afdelingen niettvoorziene prijsverhogingen
komen~ gaan deze ten koste van de in de Ioffifactoryl~prijs berekende winst
en komen dus niet ten laste van de marketing~afdeling~
Het marketinggplan krijgt de functie van een min of meer zelfstandige onder~
nemingsbegroting~ waarbij de kosten bestaan uit de marketing~kosten vert
meerderd met de Iofftfactoryltprijzen~ en de omzet bestaat uit advertentiet
en abonnementemomzettent In dat geval zullen debiteuren en debiteuren~
kosten eveneens ten laste van de marketing~afdeling komen~ evenals de
kosten van facturering etdt
De integratie van die administratieve afdelingen in het marketingtapparaat is
op zich een voordeel~ omdat in de traditionele organisatie verschillende
administratieve afdelingen contacten onderhouden met de markt buiten de
marketingtafdeling om~ hetgeen veelvuldig tot conflicten aanleiding kan
gevent Het voordeel is bovendien gelegen in het feit~ dat de marketing~
manager niet alleen denkt in termen van Isalesl~ maar ook gaat denken in
termen van kosten en vooral ook in termen van winst~
Kotler merkt over de constructie waarbij de marketingtafdeling als profit~
center fungeert~ het volgende opt

Iln principle~ the ideal way for management to control the marketing department is to
treat it as a profit center~ This means conceiving of the marketing department as an
independent middleman that purchases the products of the manufacturing department
and in turn sells them to the market~ The profit on the marketing operation would be
the difference between company sales and marketing department costs~ Its costs in~
clude the transfer price on the stocks taken over from manufacturing and the costs of
selling~ storing~ and shipping these stockst The profitability of the department would
be considered the ratio of profit to investment in the department~ The chief marketing
officer would be evaluated on the basis of the annual rate of return he produces~ Thus
he would have a strong incentive not only to achieve good sales volume lthe tradition~
ally dominant goal of marketing managementl but to achieve it with good cost con~
troll~l

Speciale aandacht willen wij vestigen op de eerste zin van dit citaatt IIn
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principle~ the ideal way for management to control the marketing depart~
ment is to treat it as a profit~centerl~ Het gaat er dus niet om via het idee van
het profit~center de marketing~afdeling een eigen leven binnen de ondert
neming te laten leident Integendeel~ deze procedure wordt juist aanbevolen
als Ithe ideal way for management to control the marketing department t I
Kotler zegt bovendien niet dat in deze gedachte de marketing~afdeling een
onafhankelijk profittcenter is~ maar ~to treat it asl ~ dus dat het als zodanig
behandeld kan wordent
Deze ogenschijnlijk kleine details zijn toch van groot belang~ omdat het er
immers om gaat een middel te vinden het kostenbewustzijn en het denken
in termen van winst bij de marketing~afdeling te vergroten~ hetgeen nood~
zakelijk althans wenselijk is~ omdat marketing~afdelingen traditioneel ge~
neigd zijn hoofdzakelijk te denken in termen van omzet en verkoop van
eenheden product en minder in termen van kosten en winstt De taakstelling
van marketing~afdelingen geformuleerd in marketing~doelstellingen gaat dan
ook veelal uit van een aantal Isalesl en een daarmee corresponderend omzet~
cijfert Door de marketing~afdeling als profittcenter te behandelen kan men
de marketingtdoelstelling formuleren in termen van marketing~winst~ die
bereikt moet worden door omzet minus marketing~kostent
Het is bij dit alles van belang te zoeken naar eenvoudige verrekenwijzen
tussen productiet en marketing~afdelingen~ omdat anders het gevaar bestaat
dat de hierboven geschetste voordelen door extreem hoge administratieve
verrekenkosten weer teloor gaan~ Vandaar dat wij pleiten voor Iofftfactorylt
prijzen in de vorm van een Ipeilprijs redactiepaginal en een Ipeilprijs adver~
tentiepaginal met kleurtoeslag en dus per ~ O ~ OOO oplage~ welke prijs met mw
gelijk variaties per kwartaal eenmaal op basis van de totaalbegroting wordt
vastgesteld en daarna voor het gehele jaar geldig is~
Deze Iofftfactoryltprijzen zijn uiteraard gemiddelde prijzen~ omdat de techt
nische bewerkingskosten per pagina verschillend zullen zijn en omdat bijv~ de
redactionele kosten jdie dus in de redactionele Ioffifactoryl~prijs begrepen
isj van de ene pagina aanzienlijk hoger zijn dan van de anderet
Veel van deze kostenverschillen per pagina zullen op jaarbasis door het get
middeld karakter van de Iofftfactoryl~prijzen weer gecompenseerd worden~
en indien uiteindelijk blijkt ~ dat de Iofftfactoryl~prijs te hoog of te laag was~
betekent dat alleen dat gerealiseerde winst van de productietafdeling ctqt van
de marketing~afdeling te hoog of te laag was~
Dit broekzaktvestzakverschijnsel zal in verband met het belang van het ver~
krijgen van een nauwkeurig inzicht in de oorzaken van de winsten en kosten
door een nauwkeurige wijze van begroten voor de navolgende jaren zo klein
mogelijk gehouden wordent Omdat het echter blijft gaan over broekzaktvestt
zakverschillen~ zal men de voordelen van het systeem niet door zeer verfijn~
de~ doch zeer kostbare administratieve technieken teniet mogen doen~

flbt ~l t Het cumulatief bezettingspercentage als beheersinstrument

In hoofdstuk ~ hebben wij er op gewezen~ dat de totale winst van de dagt
bladonderneming gelijk is aan de som van de winsten uit de advertentiet en
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abonnementenexploitatie~ hetgeen wij uitdrukken in de volgende formule~

Ww WdfWas

In het verloop van deze studie hebben wij gepoogd duidelijk te maken~ dat
het van groot belang is een commercieel beleid te voeren~ dat gericht is zo~
wel op het vergroten van Wd als van Wa~
Wij hebben betoogd~ dat dit niet alleen van belang is ter vergroting van W~
maar ook als een instrument in de strijd tegen de conjunctuurgevoeligheid
van W~ voornamelijk tengevolge van de conjunctuurgevoeligheid van Wat
Daarnaast hebben wij echter voortdurend gewezen op de interdependentie
tussen beide exploitatiest Een interdependentie die niet alleen voortvloeit
uit het feit~ dat oplage~ bereik en redactionele kwaliteit in de abonnement
tensector voorwaarden zijn voor een goed verkoopresultaat in de adverten~
tiesector~ maar een interdependentie vooral vanwege het feit~ dat de redact
tionele en advertentionele informatie in feite slechts aspecten zijn van het
totale informatiepakket dat via het ene massacommunicatiemiddel dagblad
door verschillende zenders wordt verzonden naar dezelfde feitelijke audien~
cet Vandaar dat het logisch is~ dat W weliswaar is Wd f Wa~ maar dat Wd en
Wa in hoge mate van elkaar afhankelijk zijnt Het ware dus wenselijk de be~
schikking te hebben over een beheersinstrument dat~ met beide exploitaties
rekening houdend~ een directe invloed op W uitoefentt
Een dergelijk instrument is het cumulatief bezettingspercentageta Het cumw
latief bezettingspercentage gaat er van uit dat volgens de beste marketing~
technieken een begroting is ontworpen~ die resulteert in een bepaald winst~
cijfert
Laat ons als voorbeeld aannemen een dagblad met een betaalde oplage van
IOOtOOO ~ dat in lJfifi een bijzonder goed jaar had~

W ~WdfWa
W ~ ZbZtOOO
Wd ~ HOtOOO
Wa ~ l ~Il OOO

Wd ~ XdPd ~ Kd

Wa m XaPa ~ Ka

Uit de verliest en winstrekening over lgfifi blijkt ~ dat de Wd van f HOtOOO ~ ~
is ontstaan bij de productie van bijv ~ qZOO redactiepaginals fexclusief wissel~
paginalsl en dat Wa van f l ~IZ~OOO~~ is ontstaan bij een productie van
bSOO advertentiepagina~st De totale W van f ZbZ~OOO~~ is in dit geval in feite
ontstaan bij een advertentioneel bezettingspercentage van Wót Dit adver~
tentioneel bezettingspercentage is van grote betekenis ~ Immers

Wm Wd A~ Wa

Maar Wd m XdPd ~ Kd en Wa ~ XaPa ~ Ka
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waarbij echterz

XaPa wordt bepaald door het aantal advertentiepaginals en Pa

Ka voor een groot deel wordt bepaald door het aantal advertentiepaginals
~papier~ inkt~ technische bewerking~ expeditie x oplagej

Kd voor een groot deel wordt bepaald door het aantal redactiepaginals
fzelfs de redactiekosten worden voor een groot deel door het aantal
paginals bepaaldI

XdPd wordt bepaald door de omvang van X~ welke factor echter ook weer
bepalend is voor Kd~ men kan immers stellen dat Kd gelijk is aan Xd
maal de kosten per redactiepaginas

Men kan de begroting van de dagbladtonderneming niet vaststellen door te
streven naar een bepaalde verhouding tussen advertentie~ en redactiepagit
nalst De begroting is immers afhankelijk van oplage~ prijs~ verkocht aantal
millimeters~ advertentieprijs en Kd en Ka~ een en ander berekend conform
trends en reële markttaxaties op basis van markttresearcht Maar wanneer op
basis van die gegevenheden een begroting is samengesteld en die begroting
resulteert in een bepaalde winst en in een bepaald advertentioneel dekkingst
percentage~ dan kan men wel stellen dat in de werkelijke exploitatie~ bij de
gegeven oplage~ prijzen en kosten~ de winst met een hoge mate van waart
schijnlijkheid ook werkelijk gerealiseerd zal worden indien het uit de begro~
ting naar voren komend advertentioneel dekkingspercentage werkelijk gerea~
liseerd wordt op jaarbasis~ terwijl men tevens omgekeerd kan stellen dat de
begrote winst waarschijnlijk niet gerealiseerd zal worden bij een lager dek~
kingspercentage en dat waarschijnlijk een hogere winst gemaakt zal worden
bij een hoger dekkingspercentaget Men kan dit aangeven in een grafiek als
weergegeven op pagina afS~ figt IS~
Op de verticale as worden de advertentionele dekkingspercentages aange~
geven en op de horizontale as de kwartalen en weken van het jaart Het is de
bedoeling per week een curve bij te houden van het cumulatieve bezettingst
percentage~ Indien~ zoals in ons voorbeeld~ deze curve per SI december
werkelijk boven de normatieve lijn van Wó lwaarbij wij er even van uit
gaan~ dat de begroting over IJfifi een cumulatief bezettingspercentage van
Wó voorschreefj~ dan is de begrote winst bijna zeker gerealiseerd~ Indien zij
onder de bS~lrrlijn gebleven was~ zou er bijna zeker verlies zijn geweest ctq~
een lagere winst dan begroot~ Omdat het marketing~plan een exacte prog~
nose van redactie~ en advertentiebezetting per week dient te bevatten~ kan
het geprognostiseerde cumulatief bezettingspercentage tevoren worden
afgezet in de grafiekt
In ons voorbeeld gingen we er van uit~ dat Igfifi een buitengewoon gunstig
jaar was geweest~ In verband met de ttv~~reclame heeft de marketing~afdeling
voor l gfi~ een aanzienlijk somberder verwachtingt Deze resulteert in een
begroting van qJbO advertentiepaginals in lgfiY en van QOfiO redactiepagit
nals in IW~ Het aantal redactiepaginals kon in verband met de omvang van
de rompkrant~ die een minimum van ~O paginals bedroeg~ niet nog lager
gesteld wordentj Op basis van deze cijfers werd~ mede in verband met de
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verhoogde abonnementsprijzen en hogere advertentietarieven~ nog een winst
voor belastingen begroot van f l ZOtOOO ~ ~ ~ Het advertentioneel bezettingst
percentage bedraagt cumulatief Wó t
De werkelijke cijfers I JEfi en de begrote cijfers I Jfi~ kunnen nu naast elkaar
worden gezet ~zie tabel S Olt
Op de werkgrafiek wordt nu vanaf de eerste week in januari lJfiI het werket
lijk cumulatief verloop van de dekkingspercentages in MI bijgehoudent Zo
gauw deze werkelijke lijn onder de voor IJfiI begrote lijn uitkomt~ is ofwel
teveel redactioneel papier gegeven~ ofwel de advertentieprognose is toch nog
te optimistisch geweest~ waardoor het zaak wordt de advertentie~acquisitie
scherp in het oog te houden en alternatieve plannen voor uitvoering gereed
te maken~ Om inmiddels onmiddellijk corrigerend op te treden zal met
directe ingang het papier voor de redactie voor zover mogelijk itvtmt de omt
vang van de rompkrant verder geknepen moeten worden~ zodat de werkelij~
ke lijn weer boven de begrote lijn uitkomt ctqt daarmee weer gelijk loopt~
Wanneer in het begin van het jaar~ dus in het eerste kwartaal~ iets te veel
papier is gegeven~ bestaat er nog een mogelijkheid tot correctie in het twee~
de kwartaalt Indien echter in het tweede kwartaal nog te veel papier is gege~
ven~ zal er in het derde kwartaal~ waarin toch al geknepen moet worden~
nauwelijks mogelijkheid zijn de zaak in te lopen en omdat in het vierde
kwartaal de begrote lijn al noodzakelijk zo hard omhoog moet~ is het nauwe~
lijks denkbaar dat de zaak dan nog hersteld kan worden~
Wij hebben beide mogelijkheden in de grafiek weergegevent Het beste is
echter een zodanig beleid~ dat de werkelijke lijn altijd boven de begrote lijn
blijft ~ zoals eveneens in de grafiek is aangegevent
Het cumulatief advertentioneel bezettingspercentage is aldus ~ mits van een
goede~ scherpe begroting wordt uitgegaan ~ een uitstekend controlemiddel
op de uitvoering van het marketingtplan~ mede met het oog op de ontwikket
ling van de winstmogelijkhedent
Dat bij onvoorziene aanzienlijke ontwikkelingen in prijzen jbijvt papierprij~
zen~ abonnementsprijzen of advertentieprijzen hoger of lager~ de begroting
eveneens herzien moet worden en de begrotingscurve en de normlijn tussern
tijds aan de gewijzigde omstandigheden moet worden aangepast fwaardoor
een krapper of ruimer papierbeleid noodzakelijk ctq~ mogelijk wordt~~ moge
na het bovenstaande vanzelf sprekent
Uit de cijfers in tabel SO blijkt ook nog een begrotingsconsequentie voor de
rompkrant en voor de aan de advertentie~exploitatie in rekening te brengen
extra redactionele paginalst Uit de tabel kan men opmaken~ dat de omvang
van de normale rompkrant voor deze voorbeeldkrant ligt op M paginals per
week met een uiterst minimum van M~ De redactionele informatie in strikte
zin zou bepaald kunnen worden voor het eerste~ tweede en vierde kwartaal
op deze ~H paginals en voor het derde kwartaal op bijvt M paginals~ zodat
voor de informatie in strikte zin op jaarbasis Sg x M plus IS x ~a ~ is totaal
aOOQ redactiepaginals~ uitgetrokken moeten wordent Dit betekent~ dat in
I Jfifi aan de advertentie~exploitatie M paginals in rekening gebracht zout
den mogen worden~ doch in IgfiJ slechts IS paginalst
Uit de grafiek blijkt voorts~ dat het op zich geenszins noodzakelijk is in het
derde kwartaal~ wanneer de advertentietinkomsten ingevolge het vacantiet
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Fig~ IHt Curves cumulatief advertentiebezettingspercentage~

seizoen achteruit lopenr zo weinig papier te geven~ dat het normpercentage
toch wordt gerealiseerd~ Dit zou er immers op neerkomenr dat een krant
gemaakt moet worden ver beneden de minimum rompkrantr hetgeen voor
de redactie en voor abonnementenexploitatie onaanvaardbaar zou zijnt Boa
vendien zou dan in het vierde kwartaal het normpercentage~ dat voortvloeit
uit de begroting~ aanzienlijk overschreden wordent Het is echter wel zaak er
zorg voor te dragenr dat niet meer papier gegeven wordt dan de begrotings~
curve toelaat~ omdat anders herstel in het vierde kwartaal niet meer mogelijk
kan zijn c~qt in het vierde kwartaal in relatie tot de advertentionele omvang
veel te weinig redactiepapier gegeven kan wordenr om op die manier gefort
ceerd tot een herstel te komen~
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Tenslotte moet gewezen worden op de mogelijkheid dat het advertentie~aarn
bod zodanig sterk bij de begroting achterblijft~ dat ingrijpen noodzakelijk
kan zijnt Soms zal dit ingrijpen kunnen bestaan uit een verdere verkleining
van de rompkrant~ waarna een nieuwe alternatieve begroting gemaakt zal
moeten worden~ die in een nieuw na te streven gecumuleerd bezettingsper~
centage op het eind van het jaar zal resulterent
Het is ook mogelijk~ dat de rompkrant al zodanig is ingekrompen~ dat een
verdere verkleining zou leiden tot een onaanvaardbaar kwaliteitsverlies in de
redactionele sector~ In dat geval zal willens en wetens een verlies ontstaan~
dat voor het beleid op lange termijn eenmalig geaccepteerd wordtt De lijn
die in de grafiek het gecumuleerd bezettingspercentage aangeeft~ zal dan
naar beneden buigen en het te verwachten verlies als het ware visualiseren~

IISA t De marketinggaudit

Wanneer een dagbladbedrijf van een product~ en verkoopgeoriënteerd com~
mercieel beleid is omgeschakeld naar een klantgeoriënteerd marketing~
beleid~ zal zich met betrekking tot de marketingtprocedure op den duur een
zekere routine doen geldent Op zich is dit een goede ontwikkeling~ omdat
deze routine een vlot en dus qua kosten gunstig verloop mogelijk maakt van
de gehele marketingtoperatie~ De omstandigheid bovendien~ dat bij de ontt
wikkeling van marketing~plannen steeds wordt voortgebouwd op cijferma~
tige gegevens uit de afgelopen jaren~ vormt voor deze routinetvorming een
logische oorzaak~
Naast de voordelen~ bergt de routine echter ook een gevaar in zicht Het
gevaar namelijk~ dat fouten van jaar op jaar herhaald worden~ dat
te gemakkelijk met te weinig geëvalueerd cijfermateriaal wordt gewerkt en
dat de inschakeling van de diverse marketingAnstrumenten een te automa~
tische handeling wordt~ waardoor de garantie voor een optimale proportio~
naliteit van de marketing~mix die gehanteerd wordt~ in gevaar komt~ Het is
daarom wenselijk de gehele marketingAnspanning van de onderneming periot
diek aan een kritische analyse te onderwerpen~ Het is een onjuiste veronder~
stelling met deze analyse te kunnen wachten~ totdat er duidelijk iets fout is
gegaant Van Kooten merkt met betrekking tot die onjuiste veronderstelling
opi IDeze veronderstelling bevat een aantal grote gevaren en wel om de
volgende redeneni
~ zij houdt slechts rekening met de diagnostische waarde van een dergelijk
onderzoek~ de betekenis hiervan als hulpmiddel voor het voorspellen wordt
niet onderkend~
~ in een crisissituatie moet men snel maatregelen nemen~ zodat het ondert
zoek dan~ zowel kwantitatief als kwalitatief~ meestal oppervlakkig blijft~
~ bovendien beschikt men in deze situatie meestal niet over
voldoende financiële middelen om een uitgebreid en diepgaand onderzoek te
verrichten~Ib

Een dergelijk analytisch onderzoek naar het functioneren van de gehele
marketing~procedure in de onderneming en het aan die procedure ten grond~
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slag liggend marketingtbeleid noemt men een Imarketingtauditlt Van Kooten
citeert in dit verband een definitie van Abe Schuchman~ die de marketing~
audit definieert alsi Ia systematic~ critical and impartial review and appraisal
of the total marketing operatiow of the basic objectives and policies of the
operations and the assumptions which underlie them as well as of the
methods~ procedures~ personnel~ and organization employed to implement
the policies and achieve the objectives~~~
Afhankelijk van de vraag of men het gehele beleid en de uitvoering met
betrekking tot alle instrumenten van de marketingtmix in het onderzoek
betrekt of slechts een of enkele elementen van de marketingtmix in het
onderzoek betrekt~ spreekt men respectievelijk van een horizontale of vertit
cale marketingtaudit~g
De marketingtaudit heeft betrekking op de marketing~procedure i~vtmt
analyse~ planning~ uitvoering en control~ waarbij uiteraard ook de geharn
teerde diagnoses en prognoses en ondernemingsdoelstellingen aan de orde
koment Ze heeft ook betrekking op het beleid inzake de marketing~instrw
menten~ dus op product~ prijs en distributiebeleid en op de promotionalt
mix en de instrumenten daarvaw reclame~ personal selling~ publicity en
sales promotiont
Het doorvoeren van een marketing~audit vergt een buitengewoon omvangt
rijke studie~ die naast een grote mate van deskundigheid tevens een grote
mate van onbevooroordeeldheid veronderstelt~ Vandaar dat het aanbeveling
verdient de marketing~audit te laten uitvoeren c~qt te laten begeleiden door
marketing~deskundigen van buiten de onderneming~

tlfi De collectieve marketing voor het dagbladbedrijf

Ilfitl~ De relatie van de centrale marketing~organisatie tot de
dagbladuitgever

Het is geen toeval dat de activiteiten~ die wij in de titel van dit hoofdstuk
omschrijven als Icollectieve marketing voor het dagbladbedrijfl~ in het Engels
worden omschreven met de uitdrukking Ijoint press promotionl~ de collea
tieve activiteiten van de gezamenlijke dagbladen aldus beperkend tot collec~
tieve promotionele acties voor het dagblad als reclamemediumttype~
Wij hebben in de loop van deze studie herhaaldelijk gewezen op de activi~
teiten van het Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit jCebucol~ dat~ zo~
als de naam verraadt~ in oorsprong ook speciaal was belast met de promotie
van het dagblad~ bijvt door middel van het publiciteitsinstrumentt
In feite kunnen de huidige activiteiten van het Cebuco in Nederland en van
soortgelijke instellingen in het buitenland niet meer als promotionele acti~
viteiten alleen gekwalificeerd worden~ Talrijke activiteiten van het Cebuco
zijn duidelijk marketingtactiviteiten~ die door het Cebuco namens en voor
de gezamenlijke Nederlandse dagbladbedrijven worden verricht~
Alvorens op de aard van de collectieve marketing~werkzaamheden in te
gaan~ willen wij eerst aandacht besteden aan de mogelijke plaats van een der~
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gelijke centrale marketingtorganisatie ten opzichte van de gezamenlijke dag~
bladen~ Daartoe willen wij teruggrijpen naar hetgeen wij in hoofdstuk l
schreven over de functie van de marketing in het totale ondernemersbeleid~i
Wij beschreven daar de ondernemersfunctie vanuit haar verantwoordelijkt
heid voor het financieel~economischt~ het productiet en het personeelsbeleid
en wezen er op~ dat de ondernemer daarnaast een verantwoordelijkheid
heeft tegenover zijn markten waarop hij zijn bepaalde producten~ tegen
bepaalde prijzen via bepaalde distributie~ en verkoopkanalen door inschaket
ling van bepaalde promotionele instrumenten te koop aanbiedt~ Deze vert
antwoordelijkheid van de ondernemer tegenover zijn markten mondt uit in
zijn commercieel beleid~ dat in de moderne onderneming devorm heeft van
een marketingtbeleid~ Aldus trachten wij duidelijk te maken dat het market
tingtbeleid aanzienlijk meer omvat dan het verkoopbeleid en zeker meer dan
de activiteiten van wat in de dagbladwereld nog vaak de Ibuitendienstl
genoemd wordtt
Wanneer dus het marketing~beleid van een onderneming het totale commer~
ciële beleid van de onderneming omvat~ zal het duidelijk zijn dat een onder~
nemer zijn marketing~beleid en verantwoordelijkheid daarvoor onmogelijk
kan overdragen aan een centrale marketing~organisatie~ die voor de gehele
bedrijfstak werkzaam is~ Dan kan men zich echter afvragen in hoeverre een
dergelijke organisatiedan nog werkel ijk een marketing~organisatie kan zij nt
Het antwoord op die vragen is gelegen in de structuur van de marketing zelft
I n het vorige hoofdstuk beschreven wij hoe de marketing~operatie zich vol~
trekt in vier fasew analyse~ planning~ uitvoering en controlt Deze procedure
heeft zowel betrekking op de marketingtoperatie in haar geheel~ alsook op de
inschakelingsprocedure voor ieder marketing~instrument afzonderlijkt Zowel
het productt als het prijs~~ distributie~ en promotiebeleid zijn gebaseerd op
uitvoerige analyses~ worden zorgvuldig gepland~ met een eigen strategie uitge~
voerd en zijn tijdens de uitvoeringsfase onderwerp van verschillende Icont
troll~technieken~ De aanwezigheid van een centrale marketing~organisatie
voor een bepaalde bedrijfstak~ in dit geval de dagbladpers~ ontslaat de indi~
viduele onderneming dan ook geenszins van de taak een eigen marketing~ or~
ganisatie op te bouwen en een eigen marketing~beleid voor de onderneming
te voerent De centrale marketingtorganisatie kan daarbij op twee manieren
zinvol zijnt
at enerzijds door een aanvullende~ dit is adviserende en servicetverlenende
taak~
bt door het zelfstandig in opdracht van de leden uitvoeren van een promo~
tionele taak met betrekking tot het dagblad als mediumtype~

Daarbij zal de centrale marketing~organisatie nooit zover mogen gaan te tre~
den in de uitvoering van het marketingtbeleid van de individuele dagbladont
dernemingt Dit zou enerzijds in strijd zijn met de eigen verantwoordelijkheid
van de individuele ondernemer~ en anderzijds mist de centrale marketing~ort
ganisatie iedere titel~lop grond waarvan zij tot een dergelijke stap gerechtigd
zou zijnt Met andere woorden~ de activiteiten van de centrale marketing~or~
ganisatie met betrekking tot de individuele dagbladonderneming kan niet
verder gaan dan adviseren en service verlenen~ terwijl de beslissing over de
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uitvoering en de uitvoering zelve strikt aan de individuele dagbladonderne~
ming voorbehouden blijft ~
Tenslotte zou een centrale marketingtorganisatie~ die voor alle leden van
een bedrijfstak werkzaam behoort te zijn~ de solidariteit en samenwerking
binnen de bedrijfstak doorbreken~ wanneer zij zich in uitvoerende zin zou
bezighouden met de marketing~problemen van één of meer ledent
De relatie tussen een centrale marketing~organisatie en de aangesloten dag~
blad~ondernemingen kan conform het bovenstaande in schema worden weer~
gegeven jzie tabel SI j ~

Tabel St De centrale marketinggorganisatie in relatie totde aangesloten dagbladen

promotiebeleid

pro~ prijs~ distri~ recla~ persoon~ publici~ sales~
ductbet beleid butie~ me lijke teit promotion
leid beleid verkoop

analyse XO XO XO IXOZI XO~ XOo XOI~
planning XO XO XO XOA~ XO A~ XO L~ XO~
uitvoering X O X O X O IX O A~ X O n~ X O n~ X O ln~
control XO XO XO ~XO~ XO~ XO A~ XO n~

legenda~ X ~ marketingtaak individuele uitgever voor de eigen onderneming
O m aanvullende d ~ i ~ adviserende en se rv icetverlenende marketing~taak van de

centrale marketing~organisatie ten behoeve van de Igezamenlijkel indivi~
duele uitgeverlsl

~~ zelfstandige taak van de centrale marketingtorganisatie met betrekking
tot de promotie van het dagblad als mediumttypet

De aanvullende taak omvat het verlenen van service en het verstrekken van
adviezen aan de aangesloten dagbladen als aanvulling op hun eigen marke~
ting~taakt Deze services en adviezen kunnen collectief aan alle dagbladen
verstrekt worden ~bijv~ entameren N ~ OtPt ~ organisatie seminars voor verkoop~
medewerkers van de dagbladenl of individueel aan afzonderlijke dagbladen
lbijv~ adviezen met betrekking tot tariefsverhogingen etcJt Een belangrijk
punt is daarbij dat~ evenals de marketingttaak van de dagbladen zich uit~
strekt tot de abonnementen~ en advertentietexploitatie~ de marketing~taak
van de centrale organisatie zich in principe eveneens over beide sectoren
dient uit te strekken~
Het gehele marketingtbeleid in de advertentiesector is dermate afhankelijk
van het marketing~beleid in de abonnementensector~ dat het praktisch uitt
gesloten is een gaaf marketing~beleid voor slechts één van beide sectoren te
voeren met een jkunstmatigej uitsluiting van de andere sectort
In de promotionele sfeer betekent dit~ dat het tot de zelfstandige taak van
de centrale marketing~organisatie behoort het dagblad als medium~type te
promotent Dus niet alléén als reclamemediumttype~ maar ook als redactio~
neel mediumttype tegenover de andere concurerende nieuws~media~
In het kader van de aanvullende taak zal de centrale marketing~organisatie
zich in principe ook moeten bezighouden met service~ en adviesverstrekking
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met betrekking tot product~ prijs~ distributiet en promotiebeleid in de abon~
nementensector~ Hoewel het aanvullend karakter van deze dienstverlening
zulks reeds impliceert~ is het ten overvloede wellicht wenselijk er expressis
verbis op te wijzen~ dat deze aanvullende dienstverlening nooit kan en mag
ontaarden in uitvoerende bemoeienis met bijvt het redactioneel beleid~

tlfi~Zt De taken van een centrale marketing~organisatie

Conform het voorafgaande onderscheiden wij twee hoofdtaken van de cen
trale marketing~organisatie~
l~ een adviserende en service~verlenende taak als aanvulling op de eigen
marketing~taak van de individuele dagbladonderneming~
Z een in opdracht van de gezamenlijke dagbladen te verrichten promotio~
nele taak met betrekking tot het dagblad als medium~type~

Op beide taken willen wij in het onderstaande nader ingaant

tlfiZ tl ~ De aanvullende taak van de centrale marketing~organisatie
De aanvullende taakvan de centrale marketingtorganisatie vloeit voort uit de
overweging~ dat enerzijds bepaalde marketingtwerkzaamheden kwalitatief
beter gezamenlijk verricht kunnen worden dan door de individuele dagbla~
den afzonderlijk~ en dat anderzijds het verwerven van voldoende marketing~
kennis voor vele individuele dagbladtondernemingen afzonderlijk een te kostt
bare aangelegenheid is~ terwijl door een bundeling van de activiteiten in een
centraal marketing~apparaat die know~how wel financierbaar ist Voorwaarde
is dan uiteraard dat die know~how ook inderdaad voor de individuele leden
beschikbaar moet zijnt Aldus heeft de centrale marketing~organisatie bij het
uitvoeren van zijn taak aanvullende marketingtwerkzaamheden te verrichten~
zowel voor de gezamenlijke als voor de individuele dagbladen~

lfi~Z lt l~ De aanvullende taak voor de gezamenlijke dagbladen
At De product~marktverhouding
Eén van de belangrijkste taken van de centrale marketing~organisatie is gele~
gen in zijn adviserende en service~verlenende taak met betrekking tot de
product~marktverhouding~ De ontwikkeling van de moderne media~research
van het lezerskringonderzoek van het individuele dagblad naar de nationale
multi~mediatresearch is er debet aan~ dat de kwantitatieve mediatresearch en
voor een deel wellicht ook de kwalitatieve media~research beter gezamenlijk
dan door de individuele dagbladonderneming verricht kan wordent Doel van
de nationale multi~mediatresearch is immers het verschaffen van objectieve~
onderling vergelijkbare~ actuele en gemakkelijk toegankelijke gegevens ten
behoeve van de mediatplanning~ ten behoeve van de advertentieverkoop
door de dagbladen en ten behoeve van het redactionele beleid van de dag~
bladen en van de abonnementenverkoop~ De daaruit voortvloeiende eisen
met betrekking tot methode van onderzoek~ samenstelling van steekproe~
ven~ presentatie van het onderzoekmateriaal etct als omschreven in hoofd~
stuk bZ ~ zijn van dien aard~ dat in de praktijk dit onderzoek alleen nog door
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de gezamenlijke bladen kan worden uitgevoerdt Dit heeft niet alleen en
zelfs niet op de eerste plaats te maken met de aan een dergelijk onderzoek
verbonden kosten~ maar heeft primair te maken met de omstandigheid~ dat
aan de te stellen kwaliteitseisen research~technisch alleen voldaan kan wor~
den~ wanneer het onderzoek op nationale schaal wordt uitgevoerd~
Voorts is de centrale marketingtorganisatie met betrekking tot het algemeen
productbeleid de aangewezen instantie om overleg te plegen met adverteer~
ders en bureaus~ via hun organisaties als de Vereniging van Erkende Adver~
tentiebureaux en de Bond van Adverteerderst Wij denken hier aan zaken als
het RtOtPt~colortboek~ de informatieverschaffing over Hi~Fitkleurenadvert
tenties~ onderzoek naar de invloed van inschakelingsvariabelen als formaat~
plaats~ kleur etc~ ter bevordering van een creatief gebruik van het dagblad
als reclame~medium~De centrale marketing~organisatie kan een belangrijke
adviserende en servicetverlenende rol spelen met betrekking tot vereenvout
digingen bij de aanlevering van clichéls~ matrijzen~ en andere materialen voor
advertenties~ waardoor de toegankelijkheid van het dagblad als reclame~
medium wordt vergroot~ alsmede door het stimuleren van normalisatiet
Ze zal daartoe nauw overleg moeten plegen niet alleen met de marktpartners~
maar uiteraard ook met de aangesloten dagbladondernemingent Tenslotte
zal de centrale marketing~organisatie in verband met het feit~ dat het dagblad
in beide exploitatiesectoren duidelijk verkeert in de rijpheidsfase van zijn
levenscyclus~ aandacht moeten besteden aan nieuwe toepassingsmogelijkhe~
den en nieuwe markten~ Daartoe is een diepgaande bezinning op het product~
beleid en een goede markttanalytische benadering noodzakelijkt

B~ Het prijsbeleid
I nzake het prijsbeleid heeft de centrale marketing~organisatie een
algemene taak met betrekking tot het stimuleren van een normalisatie van
de advertentieprijsstructuur en van de leveringsconditiest Verwijzend naar
hetgeen daarover werd gesteld in hoofdstuk l l j ~ zal het duidelijk zijn~ dat
door een normalisatie van de prijsstructuur betreffende contractgrootte~
omvang van de staffel~ kleurtarieven~ kortingen etc~ een aanzienlijke
vereenvoudiging van de administraties zowel bij de bureaus en adverteerders~
als bij de individuele dagbladen gerealiseerd kan worden~ hetgeen niet alleen
gunstige effecten kan hebben op de kosten van administratieve verwerking~
doch ook op de toegankelijkheid van het dagblad als reclame~medium~ Voorts
ligt het voor de hand~ dat de centrale marketing~organisatie door middel van
vergelijkende prijsstudies enerzijds de Vereniging De Nederlandse Dagbladt
pers kan adviseren bij beslissingen inzake algemene prijsverhogingen~ zowel
in de advertentiesector als in de abonnementensector~ doch ook belangrijke
prijsargumenten zal kunnen verschaffen bij de vergelijking van de kosten van
dagbladadvertenties en reclamekosten in andere media~ Deze prijsstudies kun~
nen ook van belang zijn voor de inrichting van de administratie van de aan~
gesloten dagbladen en voor het verschaffen van de nodige informatie aan de
overheid voor de bepaling van het overheidsstandpunt met betrekking tot
het geintegreerde mediatbeleid van de rijksoverheid~
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C~ Het distributiebeleid
De toenemende welvaart is er de oorzaak van dat het distributieprobleem
voor de dagbladen tot een structureel probleem dreigt te worden~ omdat
het steeds moeilijker wordt bezorgers te vindent De vraag is of de oplossing
gevonden zal worden in de richting van het Amerikaanse ~carriertboys tsyst
teem~ of dat gezocht moet worden ~ bijv~ in grote steden ~ naar een aan~
vaardbare vorm van gezamenlijke bezorging~ ondanks vele daaraan verbont
den bezwaren~a Voorts is het wenselijk aandacht te besteden aan de verkoop~
kanalen~ zowel voor de losse verkoop van de dagbladen jbijvt via automatenj
als voor de advertentieverkoop op de consumentenmarkt~ De centrale mar~
keting~organisatie is de aangewezen instantie om over deze problemen na te
denken en advies uit te brengent

D ~ Het promotiebeleid
Het promotiebeleid is enerzijds een zaak voor de individuele dagbladen~
waarbij~ zoals in de volgende paragraaf zal blijken~ de centrale marketingt
organisatie veel adviezen en service aan het individuele dagbladbedrijf zal
kunnen gevent Daarnaast heeft de centrale marketingtorganisatie zelf een
aanzienlijke zelfstandige promotietaak voor het dagblad als mediumttype~
Algemeen adviserend ten behoeve van de gehele bedrijfstak zal de centrale
marketing~organisatie aandacht dienen te besteden aan kwesties als reclame~
thema~ reclame~doelgroep~ reclameboodschap en mediatkeuze~ voorts advie~
zen met betrekking tot de personal selling en de salestpromotion en over de
promotionele betekenis van de publicity~ Een algemene service met betrekt
king tot de personal selling bestaat uit het verstrekken van branchetadviezen~
waarbij algemene gegevens over een aantal branches worden verstrektt Kwest
ties als omzetten~ reclamebudgetten~ verkooppieken~ seizoensinvloeden etct
worden daarin behandeld en deze kunnen voor de personal selling~ met name
in de resellersmarkt~ een nuttige functie hebben~ Overigens zullen deze pro~
motionele activiteiten duidelijk moeten zijn afgestemd op de promotionele
instrumenten~ dieop de verschillende marktsegmenten hun specifieke bete~
kenis hebbents

lfi~Z l ~ Z~ De aanvullende taak ten behoeve van de individuele dagbladen
De aanvullende adviserende en servicetverlenende taak van de centrale mar~
keting~organisatie voor de individuele dagbladen zou kort kunnen worden
samengevat door te stellen~ dat de centrale marketing~organisatie gezien
haar know~how en ervaring op het gebied van marketing in het dagbladbet
drijf voor iedere individuele dagbladonderneming het aangewezen market
ting~adviesbureau zou kunnen zijnt
Indien de centrale marketingtorganisatie die functie ook feitelijk zou ver~
vullen~ zou dit in veel opzichten belangrijk zijw
f ~ De knowthow bij de centrale marketing~organisatie zou door de voort~
durende confrontatie met de commerciële problemen van vele ondernemint
gen toenemen en actueel blijvent
Zet De ondernemingen zouden zonder vertrouwelijke gegevens aan elkaar
te moeten verstrekken~ van de groeiende knowthow en actuele kennis van
hun eigen centrale marketingtorganisatie optimaal profiterent
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aet De algemene advisering en servicetverlening voor de gehele bedrijfstak~
als omschreven in paragraaf I fi~Z l~ l~ zou bevrucht worden door dit voort~
durend contact van de centrale marketing~organisatie met de individuele
ondernemingent

Uiteraard is dit alleen mogelijk op basis van een hechte vertrouwensrelatie
tussen de centrale marketing~organisatie en de individuele dagbladuitge~
vers~ een relatie die gebaseerd moet zijn niet alleen op de erkende des~
kundigheid van de centrale marketingtorganisatie~ doch bovenal op de
zekerheid dat de belangen van de individuele dagbladonderneming door de
centrale marketingtorganisatie met de vereiste discretie worden behandeld~
Er is een parallel te trekken tussen de verhouding adverteerder ~ bureau en
de verhouding dagbiadonderneming ~ centrale marketing~organisatiet Die
parallel heeft zeker ook betrekking op die discretie~
Wat Ogilvy terzake opmerkt over de relatie bureau ~ adverteerder~ geldt
onverkort ook voor de relatie dagbladonderneming ~ centrale marketingt
organisatiei

Af one client asks me what results I have been getting with a campaign for another
client~ I change the subject~ This may irritate him~ but if I were to give him the irn
formation he asks~ he would probably conclude that I would be equally indiscreet with
his secretst Once a client loses confidence in your discretion~ youlve had it~Ib

De adviserende en service~verlenende taak van de centrale marketing~orga~
nisatie voor de individuele dagbladonderneming heeft betrekking op alle
elementen van de marketing~mix en op alle fasen van de marketingtprocet
dure~ Een uitvoerige beschrijving van alle mogelijkheden tot advies en sert
vice~verlening zou leiden tot een herhaling van vele zaken~ die in deze stut
die reeds zijn behandeld~ Wij beperken ons hier dus tot de opsomming van
enkele pregnante mogelijkhedent
l~ Hetmeetdenken en meeJormuleren van research~opdrachten van indivit
duele dagbladbedrijven met betrekking tot advertentionele en redactionele
research~
Z ~ Het verlenen van service bij het hanteren en uitdraaien van N~O~P~~gege~
venst
S t Het adviseren bij de opbouw van interne marketingtorganisaties bij de
dagbladent
a ~ Het adviseren bij het opstellen van marketing~plannen en verkoopplant
nen~
b ~ Het adviseren bij training van verkooppersoneel~
fi ~ Het houden van presentaties bij lokale en regionale adverteerders over
het dagblad als reclamemedium~
~t Het adviseren over tariefsverhogingen c~q~tverlagingen bij oplagewijzi~
gingent
E t Het verstrekken van markttanalytische en andere statistische gegevens
voor marketing~activiteiten van de ondernemingent
g ~ Het assisteren bij de opzet en invoering van Icontroll~technieken met
betrekking tot de marketingtplanneh in uitvoering~
~ O ~ Het begeleiden van periodieke marketing~audits~
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IIfi ~ ZZ De zelfstandige promotionele taak van de centrale marketing~
organisatie
De aanvullende taak van de centrale marketing~organisatie richt zich
op het adviseren en service verlenen aan de aangesloten dagbladondernemint
gen in aanvulling op de taken van hun eigen marketing~afdelingen~
Daarnaast is het de taak van de centrale marketing~organisatie zelfstandige
promotionele activiteiten te verrichten voor de promotie van het dagblad als
medium~type~ Deze promotionele activiteiten worden onderscheiden naar de
promotie van het dagblad als reclamemedium~type en het dagblad ais
nieuwsmediumttype~
Wanneer wij in deze paragraaf spreken over de Izelfstandigel promotionele
taak van de centrale marketing~organisatie~ slaat het epitheton Izelfstandig
niet op een gesuggereerde onafhankelijkheid ten opzichte van de aangesloten
dagbladent De centrale marketingtorganisatie immers is het centrale marke~
tingtbureau van de gezamenlijke dagbladen~ dat door die dagbladen is opge~
richt om in hun opdracht te hunnen behoeve en op hun kosten bepaalde
marketing~activiteiten te verrichten~ Het spreekt vanzelf~ dat de centrale
marketingtorganisatie via een Commissie van Toezicht verantwoording aflegt
aan de aangesloten dagbladen en in overleg met genoemde Commissie zijn
beleid bepaalt binnen het kader van een door genoemde commissie goedget
keurde begroting~ Wanneer wij desondanks spreken van een Izelfstandigel
promotionele taak~ heeft dat Izelfstandig betrekking op het feit~ dat bij de
promotie van het dagblad als medium~type de centrale marketingtorganisatie
niet een aanvullende~ adviserende of service~verlenende taak vervult~ maar zelf
in uitvoerende zin in contact treedt met de partners in het marketingtgebeut
ren~ itc~ met de markt voor de dagbladen in de abonnementen~ en adverten~
tiesector om in een rechtstreeks contact met de bestaande en potentiële
markten de promotie van het medium~type dagblad uit te voeren~
De centrale marketing~organisatie zal dus zelf reclame maken~ zelf de publit
city en salestpromotion uitvoeren en in een enkel geval zelfs zich in de per~
sonal selling begeven voor de promotie van het dagblad als mediumttype~
In het begin van dit hoofdstuk hebben wij de Engelse term ~joint press pro~
motionl vertaald in ~collectieve dagblad marketingl~ niet dat die vertaling
taalkundig juist zou zijn~ doch om aan te geven dat de promotion van het
dagblad een onderdeel is van de marketing~mix die in het dagbladbedrijf
wordt gehanteerdt
Bepaalde onderdelen van de marketing~procedure van het individuele dagblad
met betrekking tot het product~~ prijs~~ distributie~ en promotiebeleid kurn
nen~ zoals wij uit het voorafgaande gezien hebben~ uit overwegingen van kost
tenbesparing en kwaliteitsverbetering beter collectief worden uitgevoerd
door een centrale marketing~organisatie die ter zake door service~ studie en
advies aanvullend optreedt voor de eigen marketingtorganisaties van de indit
viduele~ aangesloten dagbladondernemingen~
De promotion van het dagblad als mediumttype is een zelfstandige taak van
de centrale marketingtorganisatie~ zoals wij hierboven hebben uiteengezet~
Het is van belang erop te wijzen~ dat een goed vervullen van de aanvullende
taak zowel voor de gezamenlijke dagbladen als voor de individuele dagbladen
een voorwaarde is voor het goed kunnen vervullen van de promotionele
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taak~ Immers~ door de uitvoering van de aanvullende taak kan de centrale
marketing~organisatie continu Ibijttankenl bij de individuele dagbladen~ waar~
door de centrale marketing~organisatie voortdurend een stroom van actuele
marketing~informatie opdoet en permanent geconfronteerd wordt met de
steeds wisselende marketing~problematiek van de individuele dagbladent
Uiteraard is dit Ibij~tankenl van belang~ zoals wij reeds zagen~ voor het goed
vervullen van de adviesfunctie ten behoeve van de individuele bladen~ het is
echter ook een onmisbare voorwaarde om de algemeen promotionele taak
goed te kunnen vervullen~
Wat geldt voor de Ipersonal selling in het bijzonder~ geldt zeker voor de
promotion van een product of dienst in het algemeen~
Wij herhalen nogmaals wat wij terzake bij de opleiding van abonnementen~ en
advertentievertegenwoordigers reeds opmerkten~ en passen dit toe op de
medewerkers van de centrale marketing~organisatie~
a~ ze moeten een voldoende gefundeerd vertrouwen hebben in het product~
waarvan ze de verkoop moeten bevorderen~
bt ze moeten vertrouwen hebben in het beleid van haar werkgevert de
gezamenlijke dagbladen waarvoor ze werken~
c~ ze moeten beschikken over voldoende vakkennis~
Iet kennis over de producten en diensten die ze moeten promoten~
Ze~ kennis van de problematiek van de adverteerders en van hun organisat
ties ~Btv~A~ en VtEtAtl ~
Se~ kennis van het product en de diensten van concurrerende media~ zowel
in de nieuws~ als in de reclamesector~
qet kennis van de technieken van de promotie als marketingtinstrument~
d ~ de medewerkers van de centrale marketingtorganisatie moeten voldoende
zelfvertrouwen hebben en beschikken over voldoende doorzettingsvermogen~
e~ de medewerkers moeten zich uiterlijk behoorlijk kunnen presenteren~
ft de medewerkers dienen ook in hun schriftelijke uitingsvormen te be~
schikken over een behoorlijke dosis tactt

Aan deze zes algemene eisen zouden wij nog een specifieke zevende eis wil~
len toevoegen~
g ~ de medewerkers van de centrale marketing~organisatie dienen de hoogste
mate van discretie te betrachten inzake de informatie en de belangen van
hun cliënten zowel aan adverteerderszijde als aan de zijde van de aangeslo~
ten dagbladent

Wanneer de medewerkers van de centrale marketing~organisatie aan deze
eisen voldoen~ is de basis gelegd voor een wederzijds vertrouwen~ zonder
welke basis immers het niet goed mogelijk is de promotionele taak voor het
dagblad als mediumAype goed te vervullent

lfi~ Z~Z l ~ De promotie van het dagblad als reclamemedium~type
Voor de promotie van het dagblad als reclamemedium~type zal de centrale
marketing~organisatie gebruik maken van de vier elementen van de promot
tional~mix ~ te weten de reclame ~ de personal selling~ de publicity en de
salestpromotion ~
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At De reclame
In principe zal de reclame voor het dagblad als reclamemedium~type zich
richten tot alle marktsegmenten van de totale advertentiemarkt~ te weten de
consumentenmarkt~ de resellersmarkt~ de industriële markt~ de bureausmarkt~
de markt van de erkende zelfverzorgers en de overheidsmarkt~ Meer in het
algemeen echter zullen de rectame~activiteiten zich richten tot die marktsegt
menten~ waar de mediumtype~keuze een belangrijk probleem vormt en die
bovendien voor een algemene reclame~aanpak toegankelijk zijn~ In meerdere
of in mindere mate speelt het medium~typekeuzeprobleem zich hoofdzake~
lijk af op de resellersmarkt~ de industriële markt~ de bureausmarkt en de
overheidsmarkt en veel minder op de consumentenmarkt~ Dat wil niet zeg~
gen~ dat op de consumentenmarkt het dagblad als reclamemedium niet
gepromoot moet worden door middel van reclame~ Echter niet in die zin~
dat door middel van reclame op de consumentenmarkt een medium~type~
keuzeprobleemtoplossing beinvloed moet worden~ doch veel meer in die
zin~ dat de prospects binnen dat marktsegment tot een frequenter en inten~
siever reclamegebruik van het medium dagblad kunnen worden aanget
spoord~ Op de resellersmarkt is het mediumttypekeuzeprobleem veelal
beperkt van omvang~ gezien het regionaal karakter van die markt en het
daaruit voortvloeiend beperkt aantal reclamemedium~typen~ dat voor de
regionale reseller in aanmerking komt~ Vandaar dat op de resellersmarkt
het reclameprobleem moeilijk door een algemene reclametaanpak
kan worden opgelostt Het is veeleer het probleem van het in de regio wer~
kende dagblad dit reclameprobleem op de resellersmarkt in zijn regio op te
lossen~ waarbij de centrale marketing~organisatie door advisering en service
het regionaal werkende dagblad kan assisteren~ voorzover althans dit marktt
segment zich Iiiberhaupt~ voor reclame leent~a De overheidsmarkt is finant
cieel weliswaar zeer belangrijk en is bovendien een marktsegment waar het
mediumttypekeuzeprobleem in hoge mate speelt~ doch de overheidsmarkt is
zodanig gestructureerd~ dat promotie van het dagblad als reclamemedium in
dit marktsegment bezwaarlijk door het eenzijdig gerichte promotieAnstrut
ment van de reclame kan worden bewerktt Resteren derhalve nog de indut
striële markt ~vooral de adverteerders van merkartikelen~ en de bureausmarkt~
inclusief in onze optiek de erkende zelfverzorgers~ Op beide markten con~
centreert zich enerzijds het medium~typekeuzeprobleem en bovendien lenen
beide marktsegmenten zich voor een promotionele benadering door middel
van reclame~ mits dit instrument op de juiste wijze wordt gehanteerd~ Voor
die juiste hantering is het allereerst van belang zich af te vragen welk effect
men door middel van de reclameboodschap wil bereiken~ In principe is het
beoogde effect uiteraard een zodanige beïnvloeding van adverteerders en
bureaus~ dat hun medium~typekeuze gunstig voor het dagblad zal uitvallen~
In de praktijk echter zal een dergelijke algemene doelstelling weinig effect
sorterent In vele gevallen zal het wenselijk blijken een meer beperkte doelt
stelling na te streven~ Deze kan ofwel worden bepaald door een beperkte
bijv~ branche~groep binnen deze marktsegmenten met een speciale bood~
schap te bewerken~ ofwel door naar aanleiding van ontwikkelingen in de
reclamewereld of het maatschappelijk leven de speciale aandacht te richten
op een bepaald facet van het medium~type dagblad~ dat in die veronder~
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stelde situatie voor de medium~typekeuze van bijzonder belang kan zijnt De
inhoud van de boodschap zal dan ook zorgvuldig op de realisering van het
gewenste effect bij de beoogde doelgroep moeten zijn afgestemd~ hetgeen
eveneens geldt voor de media~keuze~ Uit het bovenstaande blijkt wel~ dat
wij het reclametinstrument voor enkele marktsegmentenin bijzondere situt
aties incidenteel bruikbaar achten~ doch wij verhelen niet dat wij aan de
overige promotionele instrumenten ter realisering van deze doelstelling meer
waarde hechtent

Bt De personal selling
Wij formuleerden de personal selling als een promotioneel instrument~ waart
bij door een wederzijdse~ persoonlijke communicatie met een individuele
prospect~ of een kleine groep van prospects gepoogd wordt het jkooptlget
drag van de prospect in gunstige zin te beitnvloedent In veel gevallen zal een
geslaagde personal sellingactie resulteren in directe verkopen Iin getting the
orderl~ maar wij wezen erop~ dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn en dat
het Igetting the orderi zeker niet het enige doel van de personal selling is~ g
Dit laatste geldt vooral wanneer in een collectieve promotie van het personal
sellinginstrument gebruik gemaakt wordt~ Slechts zelden zal de centrale mart
keting~organisatie als resultaat van een personal~sellingactie een advertentie~
contract voor de gehele dagbladpers of voor een enkel dagblad afsluitent
I n de praktijk kan het voorkomen~ dat voor een bepaald mediatplan de medet
werking van de centrale marketingtorganisatie wordt gevraagd in dier voege~
dat in dat mediatplan de dagbladen alleen zullen worden ingeschakeld want
neer de centrale marketingtorganisatie een advies geeft met betrekking tot
de voor die campagne in te schakelen dagbladent In een dergelijk sporadisch
voorkomend geval zou de personal~sellingactiviteit van de centrale marke~
tingtorganisatie rechtstreeks resulteren in een afgesloten ordert In de meeste
gevallen echter zal de personal selling niet op het direct afsluiten van de
order gericht zijn~ Wij herinneren aan de door ons reeds eerder geciteerde
uitspraak van Kotler~ Effective selling is large part a matter of having the
correct attitude toward the customert The customer needs help in solving
his problemst An effective salesman recognizes his customer s problems and
knows how to be of helptllo Hier ligt dan ook de wezenlijke personaltsel~
ling taak van de centrale marketing~organisatie~ de adverteerder en zijn
bureau in een persoonlijk contact van dienst zijn bij de oplossing van zijn
media~selectieprobleem~ Daarbij speelt de eveneens reeds eerder genoemde
functie van de personal selling~ namelijk de dienstverlening~ een belangrijke
rol~
Binnen het kader van de personal selling dient de centrale marketing~organit
satie bijv~ door middel van NtO~P~~uitdraaiingen de adverteerder en zijn
bureau een uitgebreide service te kunnen aanbieden om hem bij de oplossing
van zijn mediatselectieprobleem behulpzaam te zijn~ Tegenover adverteer~
ders en bureaus zal de centrale marketingtorganisatie zich daarbij concen~
treren op het mediumttypekeuzeprobleem~ Bij de personal selling zal het
veelal gaan over de medium~typekeuze voor bepaalde campagnes voor
bepaalde bedrijven enlof productent Vandaar dat in deze verkoopgesprekken
niet alleen kennis van de mediumttypeproblematiek van belang is~ doch in
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de meeste gevallen ook kennis van de problematiek binnen de betrokken
branche noodzakelijk is~
Vandaar dat het formuleren van de Iboodschapl voor deze verkoopgesprek~
ken een uiterst belangrijk element vormt~ waaraan binnen de centrale marke~
ting~organisatie in teamverband geval voor geval door verschillende deskun~
digen veel aandacht zal moeten worden besteed~ In belangrijke gevallen kan
het noodzakelijk blijken ad hoc een marketingtonderzoek te laten verrichten
om de juiste elementen voor het formuleren van de boodschap~ te verzame~
Ien~Voor de oplossing van specifieke medium~typekeuzeproblemen voor
bepaalde campagnes is de personal selling het bij uitstek geschikte promotio~
nele instrument~ waarvoor echter de centrale marketingtorganisatie dient te
beschikken over zeer gekwalificeerde medewerkers om het te kunnen verwe~
zenlijken~

C ~ De publicity
De medium~typekeuze is een gecompliceerd probleem met vele facettent De
medium~typekeuze wordt niet alleen bepaald door bereik en kostenaspecten~
maar ook door inschakelingsvariabelen als frequentie~ kleur~ formaat en
plaatst Ook kwesties met betrekking tot de communicatieve kwaliteiten van
het medium voor bepaalde boodschappen en de mogelijkheden met betrek~
king tot een creatief gebruik van de onderscheiden media spelen hierbij een
rol~ Over al deze aspecten wordt veelvuldig gediscussieerd en veel in de vakt
bladen gepubliceerdt Het is de taak van de centrale marketing~organisatie er
zorg voor te dragen~ dat in deze discussie het medium dagblad tot zijn recht
komt~ In vele gevallen zal dit kunnen geschieden door salestpromotionacti~
viteiten~ die wij in het navolgende zullen bespreken~ in ander gevallen echt
ter zal het publicitytinstrument daartoe bij uitstek geschikt zijnt Overigens
behoeft het publicityAnstrument niet gereserveerd te worden voor zwaar~
wichtige discussies over mediumttypekeuze en zal in het algemeen de promo~
tionele activiteit zich niet mogen beperken tot deze problematiekt Het
behoort tot de taak van de centrale marketing~organisatie het dagblad als
reclamemedium bij iedere gelegenheid gunstig in de publiciteit naar voren
te schuivent Het is evident~ dat dit niet alleen dient te geschieden via de vakt
bladen~ maar ook~ en wij zouden haast zeggen vooral~ via de dagbladen zelf~
Het zou welhaast blijk geven van weinig geloof in de kracht van het eigen
medium dagblad~ wanneer de centrale marketing~organisatie er niet naar zou
streven in het kader van zijn publcitytactiviteiten ook het eigen medium in
te schakelen bij iedere gelegenheid die zich daartoe voordoett

D ~ De sales~promotion
Wij wezen er reeds op~ dat het indirecte karakter van de publicity als promo~
tioneel instrument bepaalde gevaren in zich houdt~il De sales~promotion
heeft het voordeel een direct instrument te zijn~ waardoor de bedienaar van
het instrument de inhoud van de boodschap en de te kiezen media volledig
zelf in de hand heeftt Vandaar dat de salestpromotion in de discussie over de
medium~typekeuzeproblematiek~ die wij hierboven bij de publicity besprat
ken~ een belangrijk instrument ist Door middel van direct gerichte publica~
ties kunnen belangrijke bijdragen aan de discussie rond de medium~type~
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keuze geleverd worden~ die bovendien het voordeel hebben~ dat zij~ mits van
kwalitatief hoog niveau~ weer aanleiding geven tot positieve publicity~ Maar
ook andere vormen van salestpromotion bieden grote mogelijkheden~ met
name om de algemene image van het dagblad als reclamemedium positief te
beitnvloedent Deelname aan workshops en congressen~ het organiseren van
audiovisuele presentaties op alle segmenten van de adverteerdersmarkt~ het
presenteren van belangrijke mediatresearchresultaten~ het zelf organiseren
van forum~ en discussietbijeenkomsten etct etct zijn even zovele belangrijke
sales~promotionactiviteiten voor het dagblad als reclame~mediumt
Zoals met alle andere promotionele instrumenten zal ook bij de salestpro~
motionactiviteiten veel aandacht besteed moeten worden aan de eerder bespro~
ken promotionele criterialZ ~ zorgvuldige doelgroepbepaling~ formulering
van het gewenste effect~ formulering van de boodschap en keuze van de com~
municatiekanalent

lfi ZtZ Z De promotie van het dagblad als nieuwsmedium~type
De centrale promotie door een organisatie als de centrale marketingtorgani~
satie van het dagblad als nieuwsmedium is weliswaar alleen al noodzakelijk
vanwege de nauwe relatie tussen advertentie~exploitatie en abonnementen~
exploitatiet
Die nauwe relatie echter~ die er wel voor pleit dat die centrale promotie
wordt uitgevoerd door de centrale marketingtorganisatie~ is niet de enige
reden om voor die centrale promotie op zich te pleitent
Het dagblad als nieuwsmedium heeft in het kader van het marketingtbeleid
in de abonnementensector op zich~ zeker behoefte aan de aanvullende advi~
serende en servicetverlenende taak van de centrale marketing~organisatie met
betrekking tot research~ het productmarktbeleid~ het prijs~ en distributiebe~
leid als omschreven in paragraaf I fitZt I~ van dit hoofdstuk~
Het komt ons voor~ dat de ontwikkeling van de concurrentie in de sector van
de nieuwsverstrekkende massacommunicatie~middelen op zich al aanleiding
geeft tot een sterke promotie van het dagblad als nieuwsmedium~
Gezien het hoge dekkingspercentage van I Oao in de bestaande markt van
gezinshuishoudingen~ zal de promotie van het dagblad zich moeten richten
op twee doeleindent
a~ behoud van de bestaande sterke positie op de markt~
b ~ het ontwikkelen van nieuwe markten voor het dagblad als nieuwsmediumt

ad a~ De promotionele activiteiten met betrekking tot de bestaande posi~
tie op de markt zullen~ voor wat betreft het promoten van de merkentrouw
aan het individuele dagblad~ dienen te geschieden door het individuele dag~
blad~ zoals is uiteengezet in hoofdstuk g ~ omdat die promotie zich immers
zal richten op de eigen lezerskring van het individuele dagblad~ij De cent
trale promotie zal zich vooral dienen te richten op de promotie met betrek~
king tot de onmisbare functie van de dagbladpers in de Nederlandse samen~
levingt Het onmisbare karakter van de dagbladpers in die samenleving stoelt
onzes inziens vooral op drie activiteiten~ die een proprium zijn van de dag~
bladpers~
at het dagelijks verstrekken van informatie over de ontwikkelingen in de
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samenleving~ zowel in het buitenland~ het binnenland en in de regio als in de
plaatselijke samenlevingen~
b ~ het dagelijks kritisch volgen van de werkzaamheden van de uitvoerende
overheden op de vier sub a genoemde territoriale niveaus~
c~ het dagelijks leveren van bijdragen in de opinievorming van de lezers met
betrekking tot de gesignaleerde gebeurlijkhedent

Naast de berichtgeving~ de achtergrondinformatie en opinievorming met
betrekking tot de voornoemde territoriale niveaus~ strekt deze informatieve
activiteit zich ook uit over de verschillende categoriale rubrieken als sport~
kunst~ financiën~ kerk en wereld etct Met alle respect voor de concurrerende
media~ moet worden vastgesteld het nuchtere feit~ dat geen enkel ander in
Nederland werkzaam massacommunicatiemiddel zoveel aan mankracht~
organisatie en financiële middelen aanwendt voor de dagelijkse informatie
van de Nederlandse burger als de gezamenlijke dagbladen~ waarbij overigens
dezelfde nuchterheid gebiedt te constateren~ dat dan ook geen enkel in
Nederland werkzaam medium dagelijks een dergelijk veelomvattend infort
matiepakket aan de Nederlandse burger aanbiedt als de gezamenlijke Nedert
landse dagbladen~ De democratische functie van de Nederlandse dagbladen
is dan ook geenszins een historische verworvenheid~ maar een dagelijkse
realiteit~ die iedere dag opnieuw door duizenden medewerkers in het dag~
bladbedrijf wordt gerealiseerdt De slogan van het Cebuco Ide krant kunt u
niet missen~ geen dagl~ gaat niet alleen op voor de krant als dagelijkse infort
matiebron voor de Nederlandse burger~ doch eveneens voor de samenleving
als geheel~ waarbinnen het dagblad een onmisbare functie vervult en niet
gemist kan worden~ geen dag~

ad b ~ De promotie van nieuwe gebruiksfuncties van het dagblad op nieuwe
markten~ dus de ontwikkeLing van een strategie van marktontwikkeling en
productontwikkeling~ is eveneens een taak~ die voor dit product~ dat zich in
de rijpheidsfase van zijn levenscyclus bevindt~ marketingttechnisch gezien
uiterst noodzakelijk ist Het is bijvt een merkwaardig fenomeen te moeten
constateren~ dat media als radio en televisie door hun schoolradio en ~telet
visiediensten en activiteiten van de Stichting Teleac er in geslaagd zijn in de
wereld van het onderwijs een belangrijke functie te vervullen~ terwijl het
medium dagblad in het onderwijs nauwelijks een functie vervult~ Het is duit
delijk dat daar voor de dagbladen een belangrijke markt open ligtt Hetzelfde
geldt voor instellingen als tehuizen voor ouden van dagen etd~~ die enerzijds
een negatieve invloed uitoefenen op de abonnementenontwikkeling van de
dagbladen~ doch anderzijds door opname van een ruime dagbladportefeuille
in hun dienstenpakket die aanvankelijk negatieve invloed zouden kunnen
compenseren~ De ontwikkeling van m

~
ogelijk nieuwe gebruiksfuncties

van het dagblad en het exploreren van nieuwe markten voor het medium
dagblad~ dienen een belangrijke taak te zijn voor de centrale marketing~orga~
ganisatie~ waaraan tot op heden te weinig aandacht besteed ist
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Van dagbladbedrijf tot communicatiebedrijf

Wij hebben in deze studie aandacht besteed aan de marketing~problemen in
het dagbladbedrijft Eigenlijk zouden wij moeten zeggen aan de marketingt
problemen in enge zin~ omdat wij ons immers beperkt hebben tot een studie
van de marketing~problemen van het dagbladbedrijf met betrekking tot de
exploitatie van het dagblad als nieuwsmedium op de lezersmarkt en van het
dagblad als reclamemedium op de adverteerdersmarkt~ er daarbij van uit~
gaande~ dat tussen beide producten en diensten en tussen beide markten een
grote mate van onderlinge dependentie en beinvloeding bestaat~
Wij hebben ons niet in het bijzonder beziggehouden met de vele samenwert
kingsvormen~ waarmee het dagbladbedrijf is geconfronteerd en die zich
manifesteren in eenvoudige ad hoc vormen van samenwerking tot volledige
fusies van dagbladondernemingen onderling en tot vormen van samenwer~
king met ondernemingen buiten de bedrijfskolom~ zoals handelsdrukkerijen~
boekenuitgeverijen~ tijdschriftenuitgeverijen~ reproductietbedrijven etc~
Het spreekt vanzelf~ dat deze activiteiten die de gehele onderneming betref~
fen en belangrijke financieelteconomische~ productietechnische~ personeels~
technische en administratieve aspecten vertonen~ ook uiterst belangrijke
marketing~technische implicaties hebben~ zodanig zelfs~ dat deze verschillern
de vormen van samenwerking juist vanuit de marketing~strategie der ondert
nemingen sterk worden gestimuleerdt Wij verwezen reeds naar de studie van
Silbermann en Zahn overdeconcentratie in de massa~mediatl
In de literatuuropgave bij deze studie verwijzen wij naar meerdere studies die
over deze problematiek verschenen zijn~ Bij de bespreking van de verschilz
lende marketingtstrategieën in het hoofdstuk over de marketingtplanning
hebben wij voor de bespreking van de strategie van de productdiversificatie
verwezen naar dit slothoofdstuk~ waarin wij aan dit probleem der productt
diversificatie nog aandacht willen wijdent
Met betrekking tot productdiversificatie zijn mogelijk drie wegen te bewarn
delent

l t de verticale diversificatie~ waarbij wordt besloten onderdelen of grond~
stoffen van het eigen product~ die tot nu toe van derden werden betrokken~
zelf te gaan produceren~ bijv~ de oprichting of overname van een reproduo
tie~bedrijf~
Z de horizontale diversificatie~ waarbij men besluit met gebruikmaking van
de aanwezige knowthow en technischet en financieel~economische middet
len nieuwe branchetverwante producten enlof diensten te gaan exploiteren
op nieuwe markten~ bijv~ overname of oprichting van handelsdrukkerijen of
tijdschriftenuitgeverijen~
S t laterale diversificatie~ waarbij men besluit volkomen branche~vreemde
producten enlof diensten te gaan exploiteren op nieuwe markten~ bijvt de
overname van een textielfabriek door een dagbladondernemingt

Hoewel bijvt met betrekking tot reproductietbedrijven in de dagbladsector in
beperkte mate wel van verticale diversificatie sprake is~ richt zich de aan~
dacht toch vooral op vormen van horizontale diversificatiet Deze strategie is
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voor het dagbladbedrijf niet nieuw~ Vanouds operen op de Nederlandse
markt meerdere grotere concerns~ die zich niet alleen bewegen op het gebied
van de dagbladexploitatie~ maar ook op de exploitatie van handelsdrukke~
rijen~ boekent en tijdschriftenuitgeverijen etct Niet alleen treft men deze
horizontale diversificatie aan bij grote concerns~ ook kleinere individuele
dagbladondernemingen hebben vaak de vorm van het zgn~ gemengde bedrijf~
doordat zij naast hun dagblad~ ook handelsdrukkerijen~ tijdschriftenuitgeve~
rijen etdt exploiterent
Nieuw is de ontwikkeling in de richting van de zgnt moderne media~ waarbij
de dagbladen geïnteresseerd zijn in de exploitatie van nieuwe mediat
In het Istructuur~onderzoek in de grafische industrié aworden de nieuwe
media onderscheiden in Icommunicatieve media met geheugenl en Icommu~
nicatieve media zonder geheugenlt
Bij de media met geheugen wordt de gecommuniceerde boodschap in een
geheugen opgeslagen en bewaard~ terwijl bij de media zonder geheugen de
gecommuniceerde boodschap niet in een geheugen wordt opgeslagen~ Als
belangrijkste media met geheugen noemt het rappow video~cassettes en
opnamesystemen~ de beeldplaat de facsimile~overdracht~ de databank en de
microfilm en holografiet Als belangrijkste nieuwe media zonder geheugen
worden genoemdt de televisie en vooral de kabeltelevisie en de beeldtele~
foont
Het grote verschil tussen streven naar horizontale diversificatie met de oude
media ltijdschriften~ boeken etc~l en met de nieuwe media is~ dat het streven
naar diversificatie in het eerste geval gericht was op groei~ uitbreiding~ kos~
tenbesparing~ optimale toepassing van alle aanwezige kennis en hulpmidde~
len ter vergroting van de winst~ terwijl wij ons niet aan de indruk kunnen
onttrekken~ dat het streven naar diversificatie met de nieuwe media veel
meer een verdedigend karakter heeftt Men vreest~ dat de nieuwe media de
functie van het dagblad kunnen aantasten~ c~qt dat de nieuwe media zo al
niet de functie dan toch de commerciële basis van het dagblad zullen onder~
gravent
Ook hier geldt het oude adagium~ dat de aanval de beste verdediging ist De
dagbladen opereren immers ~ zoals in deze studie werd aangetoond ~ in een
verzadigde markt en zij bevinden zich in bepaalde opzichten in de Idecline~
stagel van hun levenscyclust Het is daarom voor de dagbladen van groot
belang~ dat zij als informatie~verstrekkende ondernemingen nieuwe markten
exploreren~ waar nieuwe mogelijkheden liggen om ook in de toekomst hun
ondernemingen rendabel te blijven exploiterent
Vandaar dat de dagbladen het streven naar diversificatie in deze richting niet
alleen overlaten aan de grote individuele ondernemingen~ maar ook als dag~
bladbedrijfstak zich actief met deze ontwikkelingen bezighouden door deelt
name~ samen met de tijdschriftenuitgevers~ in de Stichting Moderne Media~
Met betrekking tot de kabeltelevisie verstrekte de N ~ DtP ~ een opdracht aan
Proft Mr Dr M~ Rooij om een advies uit te brengen over deelname van de
dagbladen in de kabeltelevisie~ Dit rapport van Rooij is inmiddels versche~
nenaen bevat een duidelijk pleidooi voor deelname van de dagbladen aan de
kabeltelevisiet
Ook met betrekking tot andere moderne media~ met name met betrekking
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tot video~cassettes en databanken is de Stichting Moderne Media actief~
terwijl op dit gebied ook individuele ondernemingen~ met name de VtNtU ~~
actief zijn en samenwerkingsvormen zoeken met buitenlandse persondert
nemingen en de elektronische industrie~
Deze ontwikkelingen zijn niet alleen van belang voor de bedrijfstak als
geheel~ zij vormen even zovele kansen als bedreigingen ook voor het indivi~
duele dagbladbedrijf~ dat door middel van zijn marketingtorganisatie en
marketingginformatiesysteem deze evolutie van de moderne media nauwlet~
tend zal moeten volgen om te onderkennen op welke wijze het door een
adequaat marketinggbeleid de bedreigingen kan pareren en de kansen te
nutte weet te makent
De wezenlijke generieke aspecten van het dagblad als product omschreven
wij als massaal verstrekken van redactionele en advententionele informatie
aan de audience van het dagbladtS De gebondenheid aan het medium dag~
blad is essentieel voor het dagblad zelf~ maar niet voor de informatieve func~
tie van de onderneming als zodanigt Door het vervullen van deze functie
door middel van het medium dagblad beschikt de dagbladonderneming over
de know~how~ de medewerkers~ een deel van de technische middelen~ de
financieel~economische middelen en de ervaring om een horizontale diversit
ficatie in de richting van de moderne media met succes te ondernemen~ mits
ook de overheid door een rechtvaardig geïntegreerd media~beleid~ dat reke~
ning houdt met de potenties van het dagbladbedrijf~ daartoe de wettelijke
mogelijkheden verschaft~
De toekomst zal uitwijzen in hoeverre de pogingen~ die thans door het dag~
blad met betrekking tot de moderne media worden ondernomen~ zullen
slagen~ Een welslagen in die richting zal echter niets afdoen aan~ eerder een
ondersteuning betekenen voor~ de traditionele taak van de dagbladondert
neming~ de exploitatie van een redactioneel en advertentioneel gedrukt
massacommunicatiemiddel op de lezers~ en adverteerdersmarkt van het
dagblad~
Wij hopen aan de oplossing van de daaraan verbonden marketing~problemen
van de individuele dagbladuitgever door het schrijven van deze studie een
bijdrage geleverd te hebben~
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Dordts Dagblad B Zl ~
Nederlands Dagblad B ~ BZO
Utrechts Nieuwsblad ZA QO
Haarlems Dagblad

Igehele oplagel Z ~A OZ
Nieuw Utrechts Dagblad B W
NRCIHandelsblad ~

editie Handelsblad lQ~
Noordhollands Dagblad l

ZEELAND IIOatHZg gezinnenl

Prov~ Zeeuwse Courant SO~ZIH
De Stem lG ~a l b
Algemeen Dagblad l l ~AW
De Telegraaf b ~BOZ
Reformatorisch Dagblad Z ~ OOB
De Volkskrant l ~ yqa
Het Vrije Volk l ~ S W
Trouw l ~ qt l
NRCIHandelsblad ~

editie NRC l ~ Ob~
De Courant Nieuws van

de Dag g ïl q
Brabants Nieuwsblad W fi
De Tijd ylO
Nederlands Dagblad ligt
Het Parool SOZ
De Rotterdammer Zqq
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NOORD~BRABANT IfiZHtIIaO gezinnenl

Eindhovens Dagblad W~bgb ll~
Brabants Dagblad HItZZH IS
De Stem ~~ ~ ~fifi IS
Het Nieuwsblad van het

Zuiden bO ~ a~l ~ O
Brabants Nieuwsblad BHtfiIB l
De Telegraaf RqHgZ ~
Helmonds Dagblad ZfitBOQ B
De Volkskrant ZatZHZ B
Algemeen Dagblad tfit W fi I
De Tijd lq ~ ~Hq l
De Gelderlander Pers g ~ ~HH Z
De Courant Nieuws van

de Dag H ~ fiZg z
NRCIHandelsblad ~

ed ~ NRC qtOgg l
Het Parool Ztl~b ~
De Rotterdammer ZIOZ ~
Trouw Z l l Z ~
Het Vrije Volk IZH~ ~
Reformatorisch Dagblad I ~ OZB ~
Nederlands Dagblad ZBa ~
Provt Zeeuwse Courant tOfi ~
De Dordtenaar Sri ~

LIMBURG IZgZt ~Y HS gezinnenl

De Limburger i tO ~WB as
Limburgs Dagblad fig~Hgfi ZIl
Dagblad voor Noord~

Limburg al ~ fiBb Ilq
De Volkskrant I ZOBfi a
De Telegraaf gt~qg s
De Tijd ~I~ gZZ B
De Gelderlander Pers Z ~ EZb l
Algemeen Dagblad Z ZSO l
De Courant Nieuws van

de Dag tZH~ ~
NRCIHandelsblad ~

editie NRC gB~ ~
Het Parool fibO ~
Trouw
Nederlands Dagblad
Reformatorisch Dagblad l ~

SAMENVATTING

Groningen IfiB~ BZS
Friesland lqH Bgfi
Drenthe gg BqO
Overijssel ZGy ~ZZS
Gelderland afiB fifil
Utrecht Z~fi HZZ
Noord~Holland HaOSgg
Zuid~Holland ltOfifitOHO
Zeeland gl ~Igl
Noord~Brabant qgO Zgq
Limburg ZfiO ZOH

Nederland C ~ lfiS ~óHZ
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Bijlage II

Regelen voor het Advertentiewezen lgWt
~met Reglement voor orde en tucht en drie bijlagenl

Overeenkomst

De Vereniging I De Nederlandse Dagbladpers IN~D~PJ~ gevestigd te
Amsterdam~

De Nederlandse Organisatie van Tijdschrift~Uitgevers fNtO~T~UtI~ gevestigd
te IstGravenhage~

De Nederlandse Vereniging voor Erkende Advertentiebureaus lVtE~AJ~
gevestigd te Amsterdam~

te dezer zake vertegenwoordigd door haar uit en door eigen kring aangewe~
zen vertegenwoordigers~

In aanmerking nemende~
dat zij~ gelet op de ervaringen~ verkregen door toepassing van de Regelen
voor het Advertentiewezen lJaH~ l JW en l JfiS te rade zijn gegaan~ om~
onder het aanbrengen van de~ op grond van deze ervaringen en de verlangens
van de Minister van Economische Zaken geboden voorzieningen~ de daarin
vervatte regeling te continueren~

Zijn overeengekomen als volgti
Art l~
Met betrekking tot de uitoefening van hun bedrijf in Nederland zijn de bij
de organisaties~ partijen bij deze overeenkomst~ aangesloten personen of
ondernemingen~ alsmede de personen of ondernemingen~ die individueel als
partijen tot deze overeenkomst toetreden~ hierbij ook te rekenen comhina~
ties van zelfstandige bladen~ onderworpen aan na te melden Regelen voor
het Advertentiewezen en aan de krachtens deze Regelen vastgestelde
Reglementent

Artt lL
De hierboven vermelde organisaties zijn verplicht de onderwerping van de bij
haar aangesloten leden aan de Regelen en Reglementen met alle statutair
geoorloofde middelen te verzekeren en de na l eving daarvan te bevorderen ~

Art lll ~
Met goedkeuring van alle hierboven vermelde organisaties ~ aan welke
goedkeuring voorwaarden zullen kunnen worden verbonden ~ kunnen
andere organisaties enlof individuele personen of ondernemingen als partij
tot deze overeenkomst toetredent
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Art I V
De onderwerpelijke overeenkomst neemt een einde zes maanden~ nadat één
of meer der daarbij betrokken organisaties bij aangetekend schrijven de wens
daartoe aan het secretariaat van de NtDtP ~ heeft~ c~qt hebben~ te kennen
gegeven~ tenzij vóór het verstrijken van voormelde termijn alsnog wordt
overeengekomen de geldingsduur der overeenkomst voor een bepaalde
termijn te verlengent

Art V
De sub l bedoelde Regelen voor het Advertentiewezen luiden als volgtt

REGELEN
voor het Advertentiewezen l WI
Art l ~
In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder~

Regelent
de in voormeld art~ I bedoelde Regelen voor het Advertentiewezen~
Het Reglementt
het Reglement van Orde en Tucht voor het Advertentiewezen~ als bedoeld in
art~ qO~

Het Erkenningsreglement
het Reglement betreffende de erkenning van reclame~adviesbureaus en de
registratie van reclamekantoren alsmede van in het buitenland gevestigde
advertentiebureaus~ als bedoeld in artt S~~

Het Beroepsreglementi
het Reglement houdende bepalingen betreffende het beroep tegen beslissin
gen van de Raad van Orde en Tucht voor het Advertentiewezen~ van de
Commissie voor de Verlening van Erkenningen en van de Commissie
Toelating Aanbrengers~ als bedoeld in respectt artt qO en S der Regelen en
art~ ~ van de Aanbrengersregeling IJW~~

De Raad~
de Raad van Orde en Tucht voor het Advertentiewezen~ als bedoeld in
art~ ~O~

De Commissiet
de Commissie voor de Verlening van Erkenningen~ als bedoeld in art~ S~

De Kamen
de Kamer voor Eenvoudige Zaken~ als bedoeld in art~ II ~

Het Colleget
het College van Beroep voor het Advertentiewezen~ als bedoeld in artt aZ~
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Uitgeverst
de uitgevers van dagbladen~ van nieuwsbladen en van tijdschriften~ alsmede
de pachters~

Bladerr
dag~ en nieuwsbladen~

Tijdschriftent
alle tijdschriften~ met dien verstande~ dat in geval van twijfel het oordeel
van de NtO~TtU~ over de vraag van het al dan niet tijdschrift zijn beslissend
is~

Adverteerders ~
zij~ die~ hetzij rechtstreeks~ hetzij door bemiddeling van reclamebemiddet
laars advertenties ter plaatsing opgeven~

R eclamebem iddel aarsi
a~ de reclame~adviesbureaus~
bt de in het buitenland gevestigde en door de Commissie geregistreerde
advertentiebureaus~
c~ de reclame~kantoren~
dt de acquisiteurs~ vertegenwoordigers en aanbrengers~
e~ de in artikel SS bedoelde personen~

Bureaust
de reclame~adviesbureaus~ welke als zodanig door de Commissie zijn erkend
of tijdelijk erkend en de in het buitenland gevestigde en door de Commissie
geregistreerde of tijdelijk geregistreerde advertentiebureaus~

Reclame~kantorent
de reclametkantoren welke als zodanig door de Commissie zijn geregistreerd
of tijdelijk geregistreerd~

Met Adverteerders gelieerde bureaus en reclame~kantorew
de bureaus en reclame~kantoren als bedoeld in artikel ~O lid l~ sub g~

Acquisiteurs~
personen~ die er hun beroep van maken voor een of meer uitgaven van een
of meer uitgevers advertenties te werven~ als bedoeld bij art~ S f ~

Vertegenwoordigers~
personen in vaste dienst van reclametadviesbureaus of reclame~kantoren en
uitsluitend door deze belast met het verrichten van acquisitiewerkzaamt
heden~

Aanbrengers~
personen~ als aanbrenger toegelaten~ bedoeld in artt W~ lid Z~ wier
hoofdberoep het is werkzaam te zijn op het gebied van het reclamewezen~
maar die niet in het bezit zijn van een erkenning~
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Pachters ~
personen of ondernemingen~ die voor een bepaalde tegenprestatie het recht
hebben verworven de advertentieruimte van een of meer bladen of tijdschrif
ten te exploiteren~

Advertentieruimtet
in mtm~~regels of in vlakte~maten uitgedrukte~ dan wel in vakken ondert
verdeelde ruimte in bladen en tijdschriften~ welke voor advertenties
beschikbaar is~

Advertentiest
advertenties ter plaatsing in een blad~ een tijdschrift of andere uitgaven~

Advertentiecontract~
overeenkomst~ welke is afgesloten voor een bepaalde advertentieruimte~

Contract~advertenties ~
advertenties~ welke ter plaatsing worden opgegeven in mindering op een
advertentiecontract~

Contractstermijni
termijn~ waarbinnen de gecontracteerde advertentieruimte moet worden
verbruikt~

Losse advertentiest
advertenties~ welke ter plaatsing worden opgegeven anders dan krachtens
een bestaand advertentiecontract~

AritZ
Naleving voorschrifte w
l~ Zij~ op wie deze Regelen van toepassing zijn~ zijn verplicht de waarheid
in en de waardigheid van het advertentiewezen hoog te houden en de
bepalingen~ bij of krachtens deze Regelen uitgevaardigd~ zowel naar de letter
als naar de geest~ in acht te nemen~ op straffe van de sancties~ vermeld in de
Reglementent Zij zijn daarbij aansprakelijk voor handelingen en verzuimen
van anderen~ van wier diensten zij hebben gebruik gemaakt voor de
werkzaamheden~ bij de uitoefening waarvan deze handelingen en verzuimen
zijn gepleegd~ pachters daaronder begrepen~

Z Het is hun verboden~ in publikaties mededelingen op te nemen of te
doen opnemen~ btvt over prijs~ aard~ waarde of bruikbaarheid van een artikel
of dienst~ waarvan zij moeten begrijpen~ dat daardoor het algemeen belang
of de bona fide handel geschaad of het publiek misleid kan worden of het
reclamewezen gevaar kan lopen in discrediet te geraken~ diensvolgens
hebben zij onder meer de aanwijzingen van de Keuringsraad Openlijke
Aanprijzing Geneesmiddelen en Geneeswijzen op te volgent
Voorts hebben ze in acht te nemen de aanbevelingen en aanwijzingen~ door de
Code Commissie~ haar voorzitter en het College van Beroep ingevolge het
statuut~ de gedragsregelen en het reglement van de door partijen aanvaarde
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Nederlandse Code voor het Reclamewezen gedaan~
Ongeacht het verbod van de Handelsnaamwet en de Merkenwet om bij het
bezigen van reclame namen en handelsmerken na te bootsen~ dient
nabootsing van verpakkingen~ reclameteksten of slagzinnen van een
concurrent en ~ in het algemeen ~ alle reclame~ welke bij het publiek kan
leiden tot verwisseling of misleidende verwarring van soortgelijke artikelen~
bedrijven of zaken~ achterwege te blijven~

S t Het is hun verboden onjuiste enlof misleidende enlof verwarringwek~
kende mededelingen te doen of voorstellingen te wekken over oplagecijfers~
voor zoverre de onjuistheid respectievelijk misleidende enlof verwarringwek~
kende eigenschappen van die mededelingen hun bekend waren of redelijkert
wijze bekend behoorden te zijn~ Onder misleidende mededelingen in de
hierbedoelde zin valt ook mededeling van het aantal Ilezersl zonder dat
daarbij tegelijk de oplagecijfers worden vermeld~ Onder verwarringwekkende
mededelingen zijn mede te begrijpen mededelingen van oplagecijfers~ welke~
tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld~ niet of niet ten volle betrekking
hebben op de betaalde oplaget

Erkenningen en Registraties

Art~ J~
Verlening Erkenning en Registraties ~
L Erkenningen resp~ registraties worden aan bureaus en reclametkantoren
verleend door de Commissie~ De Commissie verleent een erkenning of een
registratie~ als in de Regelen bedoeld~ aan in Nederland gevestigde
personen of ondernemingen~ respectievelijk verleent een registratie
aan in het buitenland gevestigde personen of ondernemingen~ die
hiervoor naar het oordeel van de Commissie in aanmerking koment

I De Commissie oefent haar taak uit met inachtneming van het
Erkenningsreglement~

S~ De Commissie bestaat uit vijf leden~ te wetew
a~ een voorzitter~ door de Raad te kiezen uit de door de NtD ~ Pt
aangewezen voorzitter en leden van de Raad~
b ~ vier leden~ van wie de N ~ DtPt en de NtOtTtU ~ elk één lid en
de VtE ~ At twee leden aanwijzen uit de haar vertegenwoordigende
leden enlof plaatsvervangende leden van de Raad~
Voor de voorzitter en de leden worden op de hiervoor respectievelijk
sub a~ en bt aangegeven wijze tevens plaatsvervangers aangewezen~
Het eindigen van het lidmaatschap c~qt plaatsvervangend lidmaatschap van
de Raad brengt van rechtswege het einde van het lidmaatschap~ ctq~
plaatsvervangend lidmaatschap van de Commissie medet

at Het secretariaat van de Commissie wordt waargenomen door de
secretaris van de N ~ D ~ P ~ of de door hem~ in overleg met de Commissie~
aan te wijzen plaatsvervangert
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S t De Commissieleden zijn verplicht om ~ ook na hun aftreden ~ de hun
in hun functie ter kennis gekomen gegevens geheim te houden~

Fi ~ De beslissingen van de Commissie zijn vatbaar voor beroep~ in te stellen
bij het College van Beroep voor het Advertentiewezen~ op de wijze als
bepaald in het Beroepsreglement~

Vaststelling tarieven en condities

Art Qt
Vaststelling tarieven en conditiesi
lt Onverminderd de bepalingen dezer Regelen en de krachtens die
Regelen uitgevaardigde Reglementen~ stellen de uitgevers zelfstandig
hun tarieven en condities vast~

Z ~ De uitgevers zijn verplicht ten minste twee weken vóór de datum van
inwerkingtreding~ een gedrukt en gedagtekend exemplaar van de volledige
door hen vastgestelde tarieven en condities~ tevens vermeldende de datum van
inwerkingtreden~ door middel van een aangetekende brief te deponeren ten
kantore van de Raad en in viervoud ten kantore van de bij deze Regelen
betrokken uitgevers~organisatiefsl~ waarvan zij lid zijn~ zulks~ opdat deze
organisatielsI voor onverwijlde doorzending van een exemplaar als hierboven
bedoeld naar de overige contractanten bij deze Regelen kan ikunnen~
zorgent
Tevens zijn de uitgevers verplicht tegelijk met vorenbedoeld depot een
gedrukt en gedagtekend exemplaar van de volledige~ door hen opgestelde
tarieven en condities onder vermelding van de datum van inwerking~treden
toe te zenden aan de bureaus en de reclametkantorent
Het in dit lid bepaalde geldt evenzeer voor de in het derde lid bedoelde
wijzigingen en aanvullingent

B~ Wijzigingen en aanvullingen van de tarieven en condities~ waaronder
mede te begrijpen uitbreiding daarvan~ btvt voor grotere~ nog niet in tarieven
genoemde~ advertentieruimten en het invoeren van nieuwe rubrieken~
kunnen ~ behoudens dispensatie door de Raad~ welke alleen in bijzondere
gevallen zal worden verleend ~ eerst ingaan ten minste twee weken na het
depot als bedoeld in het voorgaande lid van dit artikelt

Art S~
Meting van adve rtentiest
De meting van per mm berekende advertenties vindt steeds plaats door te
meten de hoogte van het drukvlak in de desbetreffende uitgave~ vermeerderd
met in totaal Z mm per kolombreedte voor het wit~ wanneer het om
Ingezonden Mededelingen gaat~ en met in totaal B mm per kolombreedte
voor het wit~ wanneer het andere advertenties betreft~ een en ander tenzij de
adverteerder de wens te kennen geeft~ meer wit te willen gebruikent Deze
wijze van meting geldt niet voor de al dan niet met een bepaalde naam
gerubriceerde kleine annonces~
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Handhaving van prijzen en condities

Art S
Verbod van afwijking van tarieven en condities ~
lt Het is de uitgevers en de reclamebemiddelaars verboden overeenkomsten
aan te gaan houdende andere tarieven en condities dan die~ welke vermeld
zijn in de gedeponeerde tarieven en condities~ dan wel van de gedeponeerde
tarieven en condities af te wijken~

Zt Als afwijking wordt otm~ beschouwd het aan reclamebemiddelaars of
adverteerders verlenen of in uitzicht stellen van uitzonderlijke gunsten of
voordelen~ in welke vorm ook~ direct of indirectt
Onder uitzonderlijke gunsten of voordelen als hier bedoeld zijn mede te
verstaaw
at het aan betrokkenen toestaan van een langere betalingstermijn dan die~
vermeld in artt Zfi sub Z~
bt betaling in natura~
c~ plaatsing van advertenties~ waarbij van de gebruikelijke vorm van een
gesloten rechthoek in belangrijke mate wordt afgeweken~ met de kennelijke
bedoeling om daardoor op de advertentiepagina een onredelijk overheer~
sende positie in te nemen~

Jt In geval van misstelling ener advertentie zal reductie~ dan wel herplaat~
sing tegen gereduceerde prijs of gratis als een gunst in de zin der vorige
alinea worden beschouwd~ tenzij de uitgever tot het verlenen van reductie~
dan wel tot herplaatsing verplicht is wegens zó belangrijke afwijking van de
opdracht~ of zó ernstige technische fouten bij de plaatsing~ dat niet met
rectificatie kan worden volstaant
Eveneens zijn geoorloofd reducties~ welke door de uitgever in geval van
misstelling ener advertentie worden verleend uit hoofde van het feit~ dat het
tijdsverloop rectificatie dan wel herplaatsing der betrokken advertentie
zonder zin doet zijn~

a~ Meent een adverteerder~ een bureau of een reclame~kantoor~ dat er in
geval van een fout in de advertentie door toedoen van de adverteerder~ het
bureau of het reclamekantoor zelf zeer bijzondere redenen zijn om gehele of
gedeeltelijke ontheffing van de betalingsplicht dan wel een andere schikking
te verzoeken~ dan zal hij~ indien hij zich hierover met de uitgever~sl wil
verstaan~ aan de Raad moeten verzoeken dit te mogen doen~ De Raad beslist
of en ctq~ onder welke voorwaarden een dergelijk verzoek aan de uitgevers
mag worden gerichtt Het is de bureaus en de reclame~kantoren verboden
zich met verzoeken als deze tot de uitgevers te wenden zonder vergunning
van de Raadt Het is de uitgevers verboden verzoeken als deze zonder
vergunning van de Raad in te willigent

b~ Het hierboven sub a bepaalde geldt tevens~ wanneer een bureau of een
reclame~kantoor meent~ dat er zeer bijzondere redenen zijn om~ ondanks
zijn voor hem uit art~ Zfi voortvloeiende betalingsplicht~ in een bepaald geval
gehele of gedeeltelijke ontheffing van deze plicht te verzoeken op grond van
betalingsmoeilijkheden van de betrokken adverteerder~
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Art J
Termijn advertentiecontracten~
l~ Een advertentiecontract wordt ~ behoudens het bij het tweede lid van
dit artikel bepaalde ~ aangegaan voor de termijn bij het contract bepaaldt
Bij gebreke van uitdrukkelijk beding omtrent de contractstermijn~ wordt een
termijn van twaalf achtereenvolgende maanden geacht te zijn overeen~
gekomen~ Echter zal een advertentiecontract geacht worden te zijn
geëindigd~ zodra de bij het contract genoemde advertentieruimte of de met
inachtneming van art~ H uitgebreide advertentieruimte is verbruiktt
Is de oorspronkelijk overeengekomen ctq~ de uitgebreide advertentieruimte
verbruikt~ dan zullen niettemin verdere plaatsingen op het contract binnen
de contractstermijn op de contractsvoorwaarden kunnen plaatsvinden~
indien en zolang de uitgever met dergelijk oververbruik akkoord wil gaan~ of
wel indien door gebruikmaking van het woord Itenminste~ overeengekomen
is~ dat de gecontracteerde ruimte als een desgewenst te overschrijden
hoeveelheid bedoeld is~ zulks behoudens de voor deze gevallen bij de
tarieven gestelde beperkingen~

Zt Het is verboden als contractstermijn een termijn te bedingen~ die langer
is dan twaalf achtereenvolgende maanden~of ~ wat betreft tijdschriften~
welke normaal een geringer aantal keren per jaar dan wekelijks verschijnen ~
langer is dan vier en twintig achtereenvolgende maandent

B~ Het is verboden overeen te komen~ dat bij gebreke van opzegging het
contract stilzwijgend wordt verlengd~ een hiermede in strijd gemaakt beding
wordt geacht niet te zijn overeengekomen~

at Het is verboden~ om~ indien de gecontracteerde ruimte niet tijdig is~ of ~
naar zich laat aanzien ~ zal zijn afgenomen~ de contractstermijn te
verlengen~ behalve éénmaal voor ten hoogste twee maanden ter plaatsing van
het restant~ dan wel ~ met goedkeuring van de Raad ~ in zeer bijzondere
gevallen voor een langere periode~ door de Raad te bepalen~ een hiermede in
strijd gemaakt beding wordt geacht niet te zijn overeengekoment

St De contractstermijn gaat in op de datum van plaatsing van de eerste op
het contract af te nemen advertentie~ is die eerste advertentie niet binnen
drie maanden na het sluiten van het contract geplaatst~ dan zal het contract
geacht worden te zijn ingegaan op de dag~ waarop deze drie maanden
verstreken zijn~

ArLS
Uitbreiding en annuleringi
l~ Een adverteerder heeft het recht binnen de contractstermijn~ bedoeld bij
artt ~~ schriftelijk één of meermalen de gecontracteerde advertentieruimte
uit te breiden~ echter zonder verlenging van de oorspronkelijk geldende
contractstermijn~
Het dienovereenkomstig lagere tarief zal niet alleen gelden voor de na de
totstandkoming der uitbreidingsovereenkor~st te verbruiken advertentie~
ruimte~ doch evenzeer van toepassing zijn bij de afrekening van de adverten~
tieruimte~ welke is verbruikt in de periode van vier maanden~ voorafgaande
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aan de totstandkoming der uitbreidingsovereenkomst~ met dien verstande
dat die periode van vier maanden wordt geacht zich uit te strekken tot en
met de eerste dag van de eerste maand dezer periode~
Een en ander laat onverlet het bepaalde in artt S q ~

Zt Tenzij hieronder sub S en a anders is bepaald kan annulering van een
advertentiecontract slechts geschieden met uitdrukkelijke goedkeuring van
de Raad ten verzoeke van de meest gerede partijt

S~ Wanneer een advertentiecontract door bemiddeling van een bureau of
een reclame~kantoor is afgesloten~ kan voor dagbladen en publiekstijdschrif~
ten~ waaronder worden verstaan zgnt vrouwen~~ familie~~ omroept of
opiniebladen~ ontslag van de verplichting tot verbruik van de gecontrao
teerde ruimte plaatshebben tijdens de duur of aan het einde van de
contractstermijn~ indien daarvoor~ naar het oordeel van de uitgever~
gegronde redenen aanwezig zijn en mits de wederpartij~ die dit ontslag heeft
verzocht~ zich verplicht als voorwaarde te aanvaarden~ dat door haar het
verschil wordt bijbetaald tussen de voor de afgenomen advertentieruimte
geldende tariefsprijs en de oorspronkelijk overeengekomen tariefsprijst
Indien de uitgever het verzoek om ontslag afwijst~ dan wel de adverteerder
voormelde voorwaarde meent niet te kunnen accepteren~ kan de meest
gerede partij een bindende beslissing van de Raad verzoekent
q ~ Het eigen oordeel van de uitgever als bedoeld in de eerste alinea van het
voorgaande lid S geldt ook~ wanneer een advertentiecontract rechtstreeks
tussen adverteerder en uitgever is afgesloten~ voor zover het betreft gevallen~
waarin de gecontracteerde advertentieruimte of wel het nog af te nemen
restant daarvan niet meer bedraagt dan overeenkomt met ZbOO mm
advertentieregels Iberekend op basis van feen~ kolombreedte~ voor dit geval
bepaald op qO mmjt Deze aldus beperkte regeling geldt eveneens voor
advertentiecontracten~ die wel door bemiddeling van een bureau of een
reclame~kantoor zijn afgesloten~ wanneer het betreft een tijdschrift~ niet
vallende onder de in lid S bedoelde publiekstijdschriftent
De slottalinea van het voorgaande lid S is ten deze toepasselijk~
b ~ De uitgever~ die zijn medewerking wil verlenen aan een ontslag als
bedoeld in het derde en vierde lid van dit artikel~ is gehouden de voorwaarde
van bijbetaling uitdrukkelijk met de wederpartij overeen te komen~ bij
gebreke waarvan beide partijen zullen worden beschouwd in overtreding te
zijn van de bepalingen der Regelen~

fi ~ In afwijking van het bovenbepaalde kan de Raad~ op verzoek van een
bureau of een reclame~kantoor of een adverteerder~ steeds en zonder het
stellen van voorwaarden~ ontslag verlenen van de verplichting tot verbruik
van gecontracteerde advertentieruimte~ indien blijkt ~ dat tijdens de duur van
de contractstermijn de betrokken uitgever aan anderen~ in strijd met de
bepalingen van het tarief~ gunstiger contractscondities heeft toegestaan dan
aan de betrokken adverteerder~

~ ~ Tevens is~ in afwijking van het hierboven sub Z ~ S en a bepaalde~ een
adverteerder te allen tijde gerechtigd om in geval van tussentijdse verhoging
van advertentietarieven~ indien die verhoging mede van toepassing is op de
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lopende contracten~ zonder tussenkomst van de Raad het bestaande
contract zonder bijbetaling te annulerent

H ~ De Raad~ uit hoofde van het bepaalde in dit artikel om een beslissing
verzocht~ beslist zo spoedig mogelijk~ Aan deze beslissing moet voorafgaan
een uitnodiging aan de wederpartij~ om ~ zo dit nog niet is geschied ~ van
haar standpunt te doen blijkent

Jt De Raad heeft de bevoegdheid~ aan zijn beslissing voorwaarden te
verbindent

lO ~ Behalve in het geval~ bedoeld in lid fi ~ kan de voorzitter van de Raad
het nemen van een beslissing~ als bedoeld in dit artikel~ delegeren aan de
Kamer~ hetgeen in dit geval tatvt de Raad is bepaald~ is alsdan op de Kamer
toepasselijkt

Artt g~
Faillissement van de adverteerder
Indien een advertentiecontract in verband met de faillietverklaring~ het in
liquidatie treden of de surséance van betaling van de adverteerder niet wordt
gestand gedaan~ is het contract van rechtswege ontbonden en is de uitgever
~ onverminderd de aansprakelijkheid van het betrokken bureau of
reclamekantoor ex artt Zfi lid l~ gerechtigd tot een onmiddellijk opeisbare
schadevergoeding van bO~I~~ van het bedrag der nog niet afgenomen hoeveel~
heid advertentieruimte of van zoveel minder als de Raad op verzoek van de
belanghebbende zal bepalent

Artt lO~
Niet afgenomen contractent
Tenzij in of krachtens deze Regelen anders is bepaald~ vervalt na afloop van
de contractstermijn voor de adverteerder het recht op plaatsing~ met behoud
overigens van de verplichting om de eventueel resterende gecontracteerde
advertentieruimte onmiddellijk te betalen~
De uitgever is gehouden~ om van de betrokkenen naleving van deze
verplichting te eisent

Art~ ll ~
Onjuiste toepassing van het tarieft
l~ Het is ~ behoudens dispensatie door de Raad ~ verboden door het
combineren van advertentie~publiciteit op één contract derden te doen
profiteren van het voor dit contract geldende tarief~
Zt Derde in de zin van dit artikel is ieder ander jnatuurlijke of rechts~
persoon~ dan de natuurlijke of rechtspersoon te wiens naam het contract is
gesloten~

St Dispensatie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan door de Raad
slechts worden verleend~ indient
a~ de contracterende rechtspersoon eigenaar is van het gehele of nagenoeg
gehele kapitaal van de andere rechtspersoon en daarenboven
b~ de andere rechtspersoon een commercieel~organisatorische eenheid
vormt met de contractant~
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at jSemi~j Overheidsdiensten~ ~bedrijven en ~instellingen~ welke als een
economische eenheid van bedrijf tot het bereiken van andere dan zuiver~
ideële doelstellingen aan het handelsverkeer deelnemen~ worden~ zowel ten
opzichte van elkander als ten opzichte van de pverheid~ geacht derden te zijn
in de zin van dit artikel en mogen derhalve ~ behoudens de in lid l van dit
artikel bedoelde dispensatie ~ geen advertentie~publiciteit op één contract
combineren~

Art IZt
Plaatsing zonder opdrachtt Verbod van plaatsing van stopperst
Het is de uitgevers verboden enige advertentie voor derden te plaatsen
zonder daartoe opdracht te hebben verkregen~ tenzij in gevallen van
technische overmacht~ van welke gevallen steeds onmiddellijk mededeling
aan de Raad moet worden gedaan~
Zogenaamde ~stoppersl mogen slechts geplaatst worden~ indien zij betrekt
king hebben op het fdejl eigen bedrijfjvenJl van de uitgever~ of op door de
Raad ~ al dan niet op verzoek ~ te noemen instellingen~

Art lSt
Verbod redactionele medewerking of beïnvloeding~
l~ Het is de uitgevers verboden ertoe mede te werken~ dat in de redactio~
nele kolommen anders dan uit zuiver redactionele overwegingen wordt
geschreven over het bedrijf of de artikelen van adverteerders of mogelijke
adverteerders~

I Onder het sub l vermelde verbod valt het opnemen van Ingezonden
Mededelingenl in of naast de redactionele kolommen~ indien deze medede~
lingen qua vorm en inhoud dusdanig zijn~ dat dientengevolge verwarring met
redactionele tekst redelijkerwijs verwacht moet worden of indien zij niet op
duidelijke wijze voluit de vermelding IAdvertentW dragent
Een dergelijke vermelding moet boven de Ingezonden MededelingW worden
opgenomen~ tenzij op het eerste gezicht duidelijk is~ dat er sprake is van een
advertentie~ of publiciteits~technische redenen het opnemen van die aan~
duiding verhinderen~ in welk laatste geval de vermelding onder aan de adver~
tentie mag worden geplaatstt Ook een gewone advertentie~ geplaatst op een
tekstpagina~ of een volle bladzijde innemend~ dient op de bovenomschreven
wijze van de vermelding IAdvertentier te zijn voorzien~ tenzij op het eerste
gezicht duidelijk is~ dat er sprake is van commerciële publiciteit~
St Het is de reclamebemiddelaars en adverteerders verboden om~ in welke
vorm ook~ invloed uit te oefenen op de redactionele beslissingen ten aanzien
van de inhoud van een blad of tijdschriftt Ook is het de reclamebemiddelaars
verboden een verzoek tot redactionele medewerking~ als bedoeld in lid l~
aan de uitgevers over te brengent

Art M~
Reductie liefdadigheidsadvertenties en speciale gevallen ~
l~ Het is de uitgevers geoorloofd voor advertenties ter bevordering van
liefdadige doeleinden~ voor zover deze advertenties er uitsluitend op gericht
zijn om voor deze liefdadige doeleinden giften te verkrijgen~ een reductie te
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verlenen van ten hoogste Zb~Yr op de losse~regelprijs ~ in welk geval aan het
betrokken bureau of reclame~kantoor slechts korting verschuldigd zal zijn
over het gereduceerde tarief ~ Loterijt of prijsvraag~advertenties voor een
liefdadig doel komen voor zulk een reductie niet in aanmerking ~

Zt Bureaus of reclame~kantoren mogen in afwijking van art ~ ZO lid f en Z
een totale korting van Zb~Ir resp ~ ZO Yt~ genieten op de prijzen van contract~ of
losse advertenties voor eigen publikaties~ welke uitsluitend bedoelen de
advertentiereclame als zodanig te propagerent Deze korting geldt niet voor
publikaties in en voor de al dan niet met een bepaalde naam aangeduide
rubriek kleine annonces ~

Art l b~
Gratis bewijsnummer
De uitgevers zijn verplicht voor elke contract~advertentie aan de opdracht~
gever gratis één bewijsnummer te leveren~

Weigering van advertenties

Art~ l E~
Weigering van advertenties ~
De uitgevers hebben het recht~ een opdracht voor een advertentiecontract of
losse advertenties niet aan te nemen~ Dit recht komt hun onder andere toe
ten aanzien van contracten of losse advertenties~ welke worden aangeboden
ten behoeve van meer dan één adverteerder c~qt opdrachtgever~ wanneer dit
gezamenlijk optreden bepaaldelijk beoogt de kosten van het adverteren voor
één of meer hunner te reduceren~
Indien een uitgever een advertentiecontract heeft afgesloten~ mag hij
bepaalde op dat contract opgegeven advertenties zonder opgave van redenen
weigerent Deze weigering moet steun vinden int
at technische bezwaren~
bt inhoud~ aard~ strekking of vorm der opgegeven advertenties~
ct te verwachten wanbetaling~
dt weigering van vooruitbetaling door de adverteerder~ of in het geval van
artt Zf~ derde lid~ door het bureau of reclame~kantoor waarvan alsdan
onmiddellijk kennis moet worden gegeven aan de adverteerder~
e~ een andere reden van principiële aard~
Is een advertentie van een bureau of een reclametkantoor geweigerd anders
dan wegens weigering van vooruitbetaling als hiervoor bedoeld of anders dan
wegens ernstige moeilijkheden als bedoeld bij art~ IH~ dan is het de uitgever
niet toegestaan de geweigerde advertentie langs andere weg wel aan te
nement
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Verpachting

Art lZ~
Verpachtingt
Verpachting is slechts toegestaan in deze vorm~ dat de advertentietexploita~
tie van een blad of tijdschrift in haar geheel wordt overgedragent De Raad
kan echter toestemming verlenen tot verpachting van een gedeeltet
Het is bureaus~ reclame~kantoren en acquisiteurs verboden direct of indirect
als pachter van de advertentie~exploitatie van een blad of tijdschrift op te
treden~ dan wel financieel geïnteresseerd te zijn bij de onderneming van een
pachtert

Bemiddeling door bureaus en reclame~kantoren

Art~ l S~
Verplichte aanvaarding van bemiddeling ~
Onverminderd het bij de art~ Ifi~ lg en ~M bepaalde~ zijn de uitgevers
verplicht~ bij de afsluiting van een overeenkomst tot plaatsing van één of
meer advertenties~ de bemiddeling van een bureau of reclametkantoor te
aanvaarden~ behalve bij gebreke van vooruitbetaling als bedoeld bij artt Zfi~
derde lid~ of wegens ernstige moeilijkheden~ welke tussen het bureau respt
het reclame~kantoor en de uitgever gerezen zijn~ zulks ter beoordeling van de
Raad~ De uitgevers zijn voorts verplicht~ aan een bureau of een reclamet
kantoor~ welks bemiddeling zij hebben aanvaard~ de aan dit bureau of
reclame~kantoor verschuldigde korting toe te kennen~

ArL fg~
Buitenlandse adverteerders ~
Opdrachten van buitenlandse adverteerders zijn~ tenzij zulks in of krachtens
deze Regelen anders is bepaald~ onderworpen aan de gelding dezer Regelen~

Art ZO~
Korting ~
lt Behoudens het bepaalde in artt M~ is het de reclametadviesbureaus respt
de met reclame~adviesbureaus in beginsel gelijk te stellen bureaus als bedoeld
in art~ B lid l van het Erkenningsreglement verboden van uitgevers~ ongeacht
het feit of deze aan de bepalingen van deze Regelen zijn onderworpen~ een
andere korting dan van I b~ó van het bruto~bedrag der verschuldigde
advertentiekosten te vragen of te accepteren~ of enige extratkorting te
genieten~ in welke vorm of op welke grond ookt

Z~ Behoudens het bepaalde in artt Ia is het de uitgevers verboden aan de
reclame~adviesbureaus resp~ de met reclame~adviesbureaus in beginsel gelijk
te stellen bureaus als bedoeld in artt B lid l van het Erkenningsreglement~
een andere korting dan de sub l bedoelde korting van fBqo aan te bieden~ of
enige extra~korting~ reductie~ gift of andere soortgelijke wijze van directe of
indirecte bevoordeling te beloven of te verlenen~ op welke grond ook~
Aan reclametadviesbureaus respt reclame~kantoren~ die niet erkend~ niet
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tijdelijk erkend of niet geregistreerd zijn dan wel aan adverteerders mag geen
korting worden aangeboden~ beloofd of verleend~ in welke vorm dan ook~
behoudens dispensatie door de Raad~ welke dispensatie slechts geacht mag
worden te zijn verleend~ indien niet meer dan twee stemmen tegen het
desbetreffende voorstel zijn uitgebrachtt

J~ De korting wordt door de uitgever met het reclametadviesbureau resp~
het reclame~kantoor verrekend bij de betaling en wel over het voor de
geplaatste advertenties verschuldigde bedrag~

d ~ Op de reclame~kantoren resp~ degenen die in beginsel gelijk te stellen
zijn met reclametkantoren als bedoeld in art~ H lid l van het Erkenningst
reglement~ is het bepaalde in de leden l tlm S van dit artikel van overeent
komstige toepassing~ met dien verstande~ dat in plaats van f Wó korting Wo
korting geldt~

b ~ De uitgevers mogen terzake van contract~ of losse advertenties van
opdrachtgevers~ wier hoofdbedrijf in het buitenland gevestigd is en die in
Nederland geen eigen ~ zelfstandig haar reclame voerende ~ vestiging of
daarmede in dit verband gelijk te stellen vertegenwoordiging hebben~ de in
lid Z bedoelde korting verlenen aan de in het buitenland gevestigde~ voor
deze opdrachtgevers bemiddelende advertentiebureaus~ In zulk een geval
moet door de uitgevers rechtstreeks en uitsluitend aan de betrokken
buitenlandse bureaus worden gefactureerd~ Het in de leden l tIm a van dit
artikel bepaalde is ook op de in dit lid vermelde omstandigheden toepasset
lijkt

fit De uitgevers verlenen terzake van contract~ of losse advertenties van
Nederlandse opdrachtgevers dan wel van opdrachtgevers~ wier hoofdbedrijf
in het buitenland is gevestigd~ maar die in Nederland een eigen zelfstandig
haar reclame voerende vestiging of daarmee in dit verband gelijk te stellen
vertegenwoordiging hebben~ een korting van f Slo van het bruto~bedrag der
verschuldigde advertentiekosten aan in het buitenland gevestigde~ voor deze
opdrachtgevers bemiddelende advertentiebureaus~ mits deze door de
Commissie ~ al dan niet tijdelijk ~ zijn geregistreerd~ In zulk een geval moet
door de uitgevers rechtstreeks en uitsluitend aan de betrokken buitenlandse
bureaus worden gefactureerd~
Het secretariaat van de Commissie verstrekt op verzoek een opgave van de
geregistreerde c~q~ tijdelijk geregistreerde in het buitenland gevestigde
bureaust
Het in de leden f tlm S van dit artikel bepaalde is op de in dit lid vermelde
omstandigheden toepasselijk~

~ ~ Indien het gaat om contract~advertenties als hiervoor sub b bedoeld en
de korting te dier zake moet worden gedeeld tussen een Nederlands bureau
en een bureau~ dat buiten het Europese continent is gevestigd~ kan de Raad
dispensatie verlenen van het hiervoor sub l en Z bepaalde in dier voege~ dat
het de uitgevers veroorloofd zal zijn dan een extratkorting van b~lo van het
brutotbedrag der verschuldigde advertentiekosten te gevent
Aan deze dispensatie zal steeds de voorwaarde verbonden moeten zijn~ dat
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de totale korting van ZO~ tussen de beide betrokken bureaus gelijkelijk
moet worden verdeeldt

Art Z l~
Weigering korting te verlenen ~
l~ Uitgevers van dagbladen hebben~ wanneer zij zich dit blijkens vooraf~
gaande schriftelijke kennisgeving aan de Raad algemeen hebben voorbet
houden~ het recht aan de bureaus of reclametkantoren korting te weigeren~
wanneer het gaat om adverteerders~ die~ gezien de plaats of streek van
verspreiding van het betrokken blad~ als zuiver plaatselijk~ respt regionaal
moeten worden aangemerkt~

Z~ In die gevallen~ waarin het in het eerste lid van dit artikel bepaalde~ gelet
op de bestaande belangen en rechten van uitgevers enerzijds en de belangen
van de adverteerders anderzijds~ tot onredelijkheden leidt~ zal het bij deze
situatie betrokken bureau of reclametkantoor het recht hebben zich ter zake
tot de Raad te wenden~ die alsdan een niet~bindend advies zal uitbrengen~
~St Uitgevers zijn niet verplicht korting aan de bureaus of de reclame~kant
toren te verlenen over een advertentiecontract~ dat hetzij rechtstreeks tussen
hen en de adverteerder is tot stand gekomen~ hetzij daarna rechtstreeks
tussen hen en de adverteerder is gecontinueerd~

a ~ Indien echter een adverteerder ten aanzien van een met een uitgever van
een vaktijdschrift of daarmede door de Raad gelijk te stellen tijdschrift
rechtstreeks tot stand gekomen of rechtstreeks gecontinueerd contract de
wens te kennen geeft ~ dat de verdere afwikkeling van het contract door een
bureau of een reclame~kantoor geschiedt en de uitgever in het geven van een
vergoeding daarvoor toestemt ~ is de uitgever aan dat bureau of reclame~kan~
toor een bedrag aan administratiekosten verschuldigd ~ gelijk aan ~I Ihqo resp ~
b ~ó van het brutobedrag der verschuldigde advertentiekosten ~ het bureau
respectievelijk het reclametkantoor dient zich dan te belasten met verstrek~
king van het plaatsingsmateriaal en financiering van de opdracht ~ Continuat
tie als in lid S van dit artikel bedoeld kan niet vroeger worden overeenge~
komen dan uiterlijk één maand voor de afloop van het lopende contractr
met dien verstande ~ dat ~ in geval de adverteerder voor zijn advertentiet
publiciteit reeds van de bemiddeling van een bureau of een reclametkantoor
gebruik maakt~ de uitgever verplicht is zich voor eventuele continuatie tot
het betrokken bureau of reclame~kantoor te wenden ~ Eerst indien de
bemidd e ling van dat bureau of reclametkantoor niet tot resultaat heeft
geleid ~ is het de uitgever geoorloofd zich rechtstreeks met de adverteerder te
verstaant

Art~ ZZ
Verbod korting af te staant
lt Het is de reclamebemiddelaars behoudens het bepaalde in lid S van dit
artikel en het bepaalde in artikel SZ verboden van de hun toekomende
vergoeding~ iets af te staan aan de adverteerder~s~ of aan leenj derdefnl~
hetzij direct hetzij indirect~ in welke vorm ook~
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Z ~ Het is eveneens verboden de adverteerderW of jeenj derdelnl door
reducties of giften op andere soortgelijke wijze direct of indirect te
bevoordelent

S t Het is de bureaus aan wie een korting van f b ~ó toekomt toegestaan van
de hun toekomende vergoeding aan hun opdrachtgevers een bedrag af te
staan dat per adverteerder ten hoogste gelijk is aan Z o van het brutobedrag
der verschuldigde advertentiekostent

a ~ Het delen van kortingen door de bureaus onderling valt niet onder de
verbodsbepalingen van dit artikelt

Art~ ZS~
Bemiddeling van meer dan één bureau of reclametkantoor
Het is de uitgevers verboden voor één en dezelfde uitgave ten behoeve van
één en dezelfde adverteerder advertentiecontracten van meer dan één bureau
of reclame~kantoor te accepteren ~ Wel mogen zij op een bestaand contract
orders van één of meer andere bureaus of reclametkantoren aannemen mim
at de adverteerder zulks bij afsluiting heeft bedongen zowel tegenover de
uitgevers als tegenover het oorspronkelijke bureau of reclame~kantoor met
vermelding van het lderl desbetreffende bureaujsj of reclame~kantolo Menl ~
behalve in die gevallen ~ waarin hem dat aantoonbaar onmogelijk is geweest ~
bt elk van die andere bureaus of reclametkantoren de reclame voor een
ander soort artikel of dienst van de adverteerder verzorgt~
c ~ de adverteerder van de inschakeling als bedoeld in deze alinea schriftelijk
mededeling doet aan het oorspronkelijke bureau of reclame~kantoor hetwelk
verplicht is hiervan schriftelijk kennis te geven aan de uitgever ~ in welk geval
het oorspronkelijke bureau of reclametkantoor ontslagen is van zijn
verplichtingen tegenover de uitgever voor zover betreft dat gedeelte van het
contract ~ dat door het ~ respectievelijk de andere bureaulsj of reclame~
kantololrlenl is overgenoment
Onverminderd het voorgaande mag de financiële afwikkeling ook over de
andere bureaus of reclametkantoren lopen ~ in welk geval de afrekening met
alle bureaus of reclame~kantoren afzonderlijk ~ ieder voor hun deel ~ mag
plaatsvinden ~ In het laatste geval moet aan het bureau of reciame~kantoor ~
waarmede het contract is afgesloten ~ door de andere bureaus of reclame~
kantoren maandelijks opgave worden verstrekt van verbruikte advertentie~
ruimte en van alle andere gegevens ~ welke eerstgenoemd bureau of reclame~
kantoor ~ uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor het contract ~
noodzakelijk acht ~

Art Z~
Accepteren van nieuwe contracten ~
f t Het is de uitgevers~ onverminderd het bepaalde bij art~ Zf sub a~
verboden een nieuw contract van een adverteerder via een bureau~ een
reclame~kantoor of rechtstreeks te accepteren~ zolang niet de termijn van
het bestaande contract geëindigd is~ tenzij de overeengekomen advertentiet
ruimte is afgenomen~
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De omstandigheid ~ of er ten aanzien van zodanig contract al of niet een
Itenminstel~clausule bestaat ~ is ten deze niet van invloed ~
Zt Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet ~ indien het nieuwe
contract op een ander soort artikel of een andere dienst van die adverteerder
betrekking heeft~

ArL Zb~
Verandering van bureau of reclame~kantoor
lt Indien een adverteerder vóór het verstrijken van de contracttermijn van
bureau of reclametkantoor wenst te veranderen~ gaan de verplichtingen over
op het nieuwe bureau of het nieuwe reclametkantoor dat de helft van de
korting over de nog af te nemen advertentieruimte af moet staan aan het
oude bureau of het oude reclametkantoort

Z~ Bij een eventuele uitbreiding door het nieuwe bureau of reclame~kantoor
van de oorspronkelijke afgesloten hoeveelheid advertentieruimte vervalt de
verplichting van het nieuwe bureau of reclame~kantoor om over het
desbetreffende contract korting aan het oude bureau of oude reclame~
kantoor af te staan~ voor zover het de uitbreiding van het contract betreft~

B~ Bij verandering van bureau of reclame~kantoor is het oorspronkelijke
bureau of reclametkantoor verplicht~ alle in zijn bezit zijnde eigendommen
van de adverteerder onmiddellijk na het afwikkelen der relatie aan de
adverteerder af te staan~

Art Zs~
Aansprakelijkheid en betalingi
f~ De bureaus en de reclametkantoren zijn tegenover de uitgevers aansprake
lijk voor de nakoming van alle verplichtingen~ voortvloeiende uit de
advertentieovereenkomst~ ter zake waarvan zij korting genieten~ behoudens
hetgeen in art~ ZB lid c met betrekking tot het aldaar bedoelde geval is
bepaald~

Z ~ Het uit hoofde van geplaatste advertenties door de bureaus en de
reclame~kantoren aan de uitgevers verschuldigde zal door de bureaus
respectievelijk de reclame~kantoren als volgt moeten worden voldaaw
de uitgevers zullen de notals uiterlijk op de f bde dag van de maand~ volt
gende op die~ waarin de plaatsing geschiedde~ aan de bureaus respectievelijk
de reclame~kantoren dienen toe te zendent De bureaus respectievelijk recla~
me~kantoren zullen voor voldoening zorgen uiterlijk op de laatste dag
van de maand~ volgende op die~ waarin de plaatsing is geschiedt
In geval van te late inzending van de notals door de uitgevers zijn de bureaus
respectievelijk reclame~kantoren gerechtigd de betaling der notals eerst bij
de volgende maandafrekening te doen geschieden~
Bij gebreke van tijdige betaling door de bureaus respectievelijk reclame~
kantoren zijn de uitgevers verplicht de Raad hiervan uiterlijk binnen
BO dagen nadien in kennis te stellen~ de Raad zal bevoegd zijn andere
uitgevers van het verzuim op de hoogte te brengen~
De desbetreffende bedragen zullen door de adverteerders moeten worden
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voldaan uiterlijk S O dagen na factuurdatum~ de bureaus en de reclame~
kantoren zijn gehouden van de adverteerders nakoming van deze verplich~
ting te eisent

J~ In afwijking van het in het vorige lid bepaalde is een uitgever gerechtigd
vooruitbetaling van te plaatsen advertenties of onmiddellijke betaling van
geplaatste advertenties te vorderen~ indien het bureau of het reclame~
kantoor aan die uitgever een achterstallige schuld heeft~ dan wel naar het
oordeel van de uitgever of de Raad niet voldoende kredietwaardig ist
In het geval een uitgever vooruitbetaling als hiervoor bedoeld vordert en het
bureau resp~ het reclame~kantoor hieraan niet binnen lO dagen voldoet~ is
deze uitgever gerechtigd de advertentieopdrachten in mindering van het
lopende contract rechtstreeks van de adverteerder te accepteren en
rechtstreeks met deze te verrekenen~ onder reservering van de korting voor
het betrokken bureau of reclame~kantoort

Art ZZ~
Kosten reproductiemateriaal etc ~~
f t De l h~~ respect~ De lW~~ van het brutoabedrag der verschuldigde adver~

tentiekosten~ welke de bureaus respt de reclame~kantoren ontvangen van de

uitgevers~ dienen in beginsel ter volledige beloning van hun bemiddelende
taak tussen uitgevers en adverteerders~ resp~ ter volledige beloning van hun
taak als reclame~kantoor~
Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven~ kunnen reclame~advies~
bureaus en adverteerders overeenkomen~ dat aan het bureau door de advert
teerder een extra beloning zal worden toegekend~ welke per adverteerder
ten hoogste gelijk is aan Vr~ van het bruto~bedrag der advertentiekosten~

Zt De in lid f bedoelde taak omvat het geheel van diensten~ welke bureaus
respectievelijk reclame~kantoren als regel aan adverteerders verlenent
Hieronder vallen dus raadgevend en voorlichtend werk~ het in ontwerp
samenstellen van reclamecampagnes~ het schrijven van teksten~ de vorm~
geving~ indeling en opmaak~ het bedenken van plannen op het gebied der
verkoopbevordering~ de financiering van opdrachten en het aangeven van
richtlijnen voor effectief marktonderzoek~ alles voor zover dit redelijker~
wijze kan worden gevorderdt

St Levering van aanvaarde ontwerpen en de daarbij behorende tekeningen
en fotols~ alsmede de levering van clichés~ matrijzen~ afdrukken etd~~ alsook
het doen verrichten van zetwerk behoort weliswaar tot de taak van het
reclame~adviesbureau respectievelijk reclametkantoor~ maar geldt als
extratwerkzaamheid~ die afzonderlijk moet worden berekend tegen
kostprijst
Wanneer echter leveranciers van reproduktiemateriaal in hun tarieven een
vaste korting voor bemiddelaars gestipuleerd hebben~ moet het brutotarief
doorberekend wordent

at Voor alle extra~werkzaamheden dient het bureau of het reclametkantoor
desgevraagd van tevoren prijsopgaaf te verstrekken aan de adverteerders~
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S t De bureaus respectievelijk de reclametkantoren zijn verplicht~ indien
zulks door de adverteerder wordt verlangd~ van declaraties wegens geleverde
tekeningen~ fotols~ auteursrecht~ modelkosten~ zo ook wegens geleverd
reproduktiemateriaal~ specificaties te verstrekken en desgewenst ook de
originele facturen van de betrokken leveranciers over te leggen~

fit Indien zich meningsverschillen over de berekening voordoen~ moeten
deze worden opgelost door een~ door de Raad aan te wijzen commissie~
bestaande uit een vertegenwoordiger respectievelijk van de Bond van
Adverteerders~ de Nederlandse Vereniging voor Erkende Advertentiebureaus
en de bij de Regelen aangesloten uitgeversorganisatie~ die hierbij betrokken
ist
De commissie zal geheimhouding betrachten ten aanzien van al hetgeen haar
als zodanig bekend wordt~

Arr ZS~
Kosten van proefwerk ~ schetskosten en kosten van ontwerperr
lt Het voorleggen enlof leveren van proefwerk beneden de kostende prijs
of gratis is verboden~ behoudens wanneer het gaat om proefwerk van een
bureau of een reclametkantoor voor een opdrachtgever~ voor wie het bureau
respectievelijk het reclametkantoor reeds de gehele of gedeeltelijke
advertentiereclame verzorgt~ of voor een opdrachtgever~ die het bureau of
het reclame~kantoor tevoren schriftelijk opdracht tot gehele of gedeeltelijke
verzorging zijner advertentiereclame heeft gegeven~
Het maken van voorlopige schetsen~ welke niet voor reproduktie geschikt
zijn~ geldt niet als proefwerk in de zin als hiervoor bedoeld~ Bij de betaling
van geaccepteerde ontwerpen moet het bureau respectievelijk reclame~
kantoor ~ wanneer de campagne tot uitvoering komt ~ de door de
adverteerder voor schetskosten bereids betaalde bedragen in mindering
brengen op het voor deze ontwerpen verschuldigde~

Z~ In geval een adverteerder van één of meer bureaus of reclame~kantoren
voorstellen of adviezen vraagt met betrekking tot een te voeren reclame~
activiteit~ ongeacht of deze voorstellen enlof adviezen al dan niet vergezeld
zullen gaan van ontwerpen en dergelijke~ is het bureau respectievelijk het
reclame~kantoor verplicht bij voorbaat een vergoeding schriftelijk overeen te
komen met bepaling van een maximumt De opdracht dient onder vermel~
ding van de maximale vergoeding over en weer schriftelijk te worden
bevestigdt

ArL Zg
Bijzondere verplichtingen van administratieve aardt
l~ De bureaus en de reclame~kantoren zijn gehouden~

at de boekhouding en verdere administratie ~ rekening houdende met de
door de Raad vastgestelde richtlijnen voor de administratie der bureaus en
reclametkantoren ~ zodanig in te richten en te voeren~ dat te allen tijde kan
blijken~ dat geheel is voldaan aan deze Regelen en de daarmede samen~
hangende voorschriften~
b~ de stand der contracten en in het algemeen het ruimteverbruik te volgen
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en bij te houden~ en de adverteerders van deze stand op de hoogte te stellen~
zodra deze dit verlangen en in ieder geval telkens wanneer hun belang zulks
vordert~
c~ alle mondeling gemaakte offertes en alle opdrachten tot een gezamenlijk
bedrag van f J OOO ~ ~ of meer schriftelijkte bevestigen en van deze bevesti~
ging afschrift te houden~
d ~ indien door de Raad formulierenvoor de bevestiging van orders of
anderszins worden vastgesteld~ deze formulieren te gebruiken~
et bij prijsopgaven~ begrotingen en rekeningen steeds de door de publicit
teitsleveranciers bedongen brutoprijzen per eenheid of contract op te
voeren onder afzonderlijke vermelding van de prijs per publiciteitsmedium
en~ in geval van advertenties~ van het millimetertal of de vlaktematen~ waarop
de vermelde prijs betrekking heeft~
f ~ in geval van offertes en bevestiging van opdrachten voor verschillende
reclamemiddelen tegelijk~ de verschillende onderdelen steeds afzonderlijk te
specificeren ctq~ te zijner tijd op rekening te stellen en voorts~ ook wat
andere reclamemiddelen betreft~ zodanig te administreren~ dat een overzich~
telijk beeld verkregen wordt~ waaruit duidelijk blijkt~ of de geldende normen
en tarieven ten volle in acht genomen zijn~ alsmede of de rekeningen door de
opdrachtgever zijn voldaan~
g~ in geval bij enige begroting of prijsopgave een bepaald verbruik moet
worden berekend~ liggende tussen twee quanta van een publiciteitstarief~ de
berekening te maken op basis van het kleinste dezer quanta~
ht in offertes~ begrotingen~ prijsopgaven en rekeningen~ de kosten voor
ontwerpen~ clichés~ reproduktiemateriaal en in het algemeen alle werkzaam~
heden~ niet onmiddellijk verband houdende met de plaatsing van adverten~
ties~ steeds afzonderlijk te specificeren~
i~ de financiële afwikkeling van alle opdrachten rechtstreeks met de
uiteindelijke opdrachtgever te verrichten~
j ~ bij het afsluiten van contracten met publiciteitsleveranciers hun elk
contract afzonderlijk te bevestigen~
k ~ op hun briefpapier en drukwerk een gedrukte~ duidelijk in het oog
lopende mededeling op te nemen~ dat alle orders worden afgesloten en
uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen~
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissements~Rechtbanken en bij de
Kamers van Koophandel in Nederland~
I ~ ontwerpen~ clichés en ander reproduktiemateriaal~ met uitzondering van
stypen en matrijzen~ gedurende een termijn van minstens twee jaren in
archief te houden~ tenzij de opdrachtgever heeft verklaard op een en ander
geen prijs te stellent

Zt Het in het eerste lid sub kt bepaalde is evenzeer toepasselijk ten aanzien
van de uitgevers voor zover het betreft alle correspondentie en overeen~
komsten betreffende het plaatsen van advertenties~ het sluiten van adverten~
tiecontracten en de aankondiging van tarievent
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Art SO
Verplichtingen verband houdende met de Erkenning en de Regis tratiei
Onverminderd de uiteraard op de bureaus en de reclamekantoren rustende
verplichting tot een behoorlijke taakvervulling als bedoeld bij art~ ~ lid Z~
zijn zij verplicht tot voortdurende inachtneming van de voor de Erkenning
c~qt Registratie geldende voorwaarden~ In dit verband gelden in het
bijzonder de volgende voorschriftew

at De bureaus respectievelijk de reclame~kantoren zijn verplicht een
volstrekte objectiviteit in acht te nemen bij de keuze van en bij het geven
van adviezen enlof voorlichting over reclamemedia~ zowel als over publici~
teitsmogelijkheden in het algemeent Zij dienen in dit verband over een
goede~ recente media~documentatie te beschikkent

bt De bureaus respectievelijk de reclametkantoren zijn verplicht~ indien een
opdrachtgever zulks verlangt~ opgave te verstrekken van andere adverteert
ders~ in dezelfde of aanverwante goederen handelende ctqt diensten
verrichtende~ voor welke het bureau of het reclametkantoor als opdracht~
nemer optreedtt Indien in zulk een geval een bureau respectievelijk een
reclame~kantoor zich tegenover de opdrachtgever verplicht geen opdrachten
van bedoelde andere adverteerders te zullen aanvaarden~ zal het bureau resp~
reclametkantoor gehouden zijn aan de bedoelde andere adverteerders
daarvan mededeling te doent Een beding als hier bedoeld mag slechts
worden gemaakt~ indien zulks in verband met de omvang van de opdracht
redelijkerwijze verlangd kan worden~ Voorts is bij het aangaan van het
beding het bureau resp~ reclame~kantoor niet gehouden vóór het verstrijken
van de contractstermijn in te stemmen met een verandering van bureau of
reclametkantoor door de adverteerder als bedoeld in artikel Zb lid l~~ de
andere bureaus of reclame~kantoren en de uitgevers is het in dit geval zonder
schriftelijke toestemming van het evenbedoelde bureau of reclame~kantoor
niet toegestaan op het contract advertenties te laten plaatsen ctq~ te plaatsen
voor de onder dit contract vallende artikelent

c~ De bureaus respectievelijk de reclametkantoren dienen reclame~uitinqen~
welke het publiek kunnen misleiden enlof het aanzien van het reclamewezen
kunnen schaden~ voor zover dit door redelijkerwijze van hen te verlangen
controle te voorkomen ware geweest~ te weren~ onverminderd de aansprake~
lijkheid ten deze van de adverteerder ook tegenover het bureau respectieve~
lijk het reclame~kantoor~

dt De bureaus en de reclame~kantoren zijn verplicht het voor de media
bestemde reproduktiemateriaal ~ in goede staat ~ tijdig en volledig te
verschaffen en dit materiaal voorts vergezeld te doen gaan van duidelijke
instructies betreffende de uitvoering van de opdrachtt

e~ In geval van wijziging in de directie van een bureau of reclame~kantoor
of in de kring van deelhebbers dient hiervan door de betrokkenen ~ tenzij
zulks redelijkerwijze niet verlangd kan worden ~ uiterlijk één maand
tevoren kennis te worden gegeven aan de Raad~
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ft De bureaus en de reclame~kantoren zullen geen andere vestiging ~ van
welke aard ook ~ mogen hebben dan die~ waarvoor de Erkenning ctq~
Registratie is verleend~ behoudens de mogelijkheid van de vestiging van
filialen met inachtneming van art~ IS van het Erkenningsreglement~

gt De bureaus en de reclametkantoren zijn verplicht eenmaal Is jaars aan de
Raad op een door hem te bepalen tijdstip schriftelijk op te gevew
l t de namen van alle vertegenwoordigers~ die~ als zodanig in vaste dienst
van de betrokken bureaus resp~ reclametkantoren aangesteld~ belast zijn met
acquisitie~
Zt de namen van alle niet in dienstverband voor het betrokken bureau
werkzaam zijnde~ beloonde aanbrengers~

ht De bureaus en de reclame~kantoren zijn verplicht van elke aanstelling~
elke wijziging in arbeidsverhoudingen en elk ontslag van de hiervoor sub l
genoemde vertegenwoordigers zomede~ wat de bureaus betreft~ van elk
ontstaan en elke verbreking ener aanbrengersverhouding onmiddellijk
schriftelijk mededeling te doen aan de Raad~

Bemiddeling door derden

ArL Sf~
Bemiddeling door acquisiteursi
l~ De uitgevers zijn gerechtigd rechtstreeks advertenties te werven~ met
inachtneming van de bepalingen van de Regelent

Zt Werving door acquisiteurs is slechts geoorloofd~ indien de uitgevers de
acquisiteurs bij schriftelijke overeenkomst op bona fide wijze hebben
aangesteld om voor één of meer van hun uitgaven te wervent Bij de
aanstellingsovereenkomst dient in ieder geval geregeld te wordeni
at in hoeverre het feit~ dat een aangebracht advertentiecontract loopt over
een bureau of een reclame~kantoor~ van invloed is op de vergoeding van de
werkzaamheden van de acquisiteur~
bt in hoeverre het opnemen van voorschot op provisie mogelijk zal zijn~
ct welke gevolgen tussentijdse beëindiging of wijziging van een aangebracht
advertentiecontract zal hebben ten aanzien van de uit dat contract voor de
acquisiteur voortvloeiende provisie~
Acquisiteurs mogen niet zonder toestemming van de betrokken uitgevers
voor meer dan één uitgever werken~ Zij zijn verplicht in geval van werkzaam~
heid voor meer dan één uitgever alle betrokken uitgevers vóór de aanstelling
de voorwaarden op te geven~ waarop zij voor de anderelnl werkzaam zijn~
zomede de uitgaven~ welke het betreftt
Gelijke verplichting rust op hen ten aanzien van wijzigingen in die voorwaart
den en uitgavent

B~ Het is de acquisiteurs verboden zich reclameconsulent of reclame~
adviseur te noemen~ enlof het in woord of geschrift te doen voorkomen~
alsof zij een erkend reclame~adviesbureau dan wel een geregistreerd
advertentie~bureau of reclame~kantoor exploiterent
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~l~ Uitgevers zijn verplicht~ alle door acquisiteurs aangebrachte contracten
uiterlijk binnen M dagen na aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te
bevestigen~

ArL JZ~
Bemiddeling door vertegenwoordigers en aanbrengerst
f~ Het is de bureaus en de reclametkantoren geoorloofd vertegenwoordigers
in dienst te hebben~ mits deze vertegenwoordigers~
a~ geen eigen bedrijf of nevenberoep hebben~
b~ zijn aangesteld op een zodanig salaris~ dat dit het hoofdbestanddeel van
hun inkomsten uit arbeid uitmaaktt
Indien aan vertegenwoordigers naast salaris bovendien een commissie wordt
gegeven~ mag deze commissie ~ behoudens dispensatie door de Raad te
verlenen ~ een maximum van ZM niet overschrijdent
De arbeidsovereenkomst dient ter kennis te worden gebracht van het
secretariaat van de R~O~T~At

Z~ Het is bureaus geoorloofd gebruik te maken van de diensten van niet in
dienstverband bij hen werkzame aanbrengers~ een en ander echter slechts op
de wijze~ in de mate~ en volgens de voorwaarden~ als vast te stellen door de
Raad in overleg met de V~E~A~ fzie bijlage li I op pagina bJj~

Art SSt
Schriftelijke verklaring~
De uitgevers~ respectievelijk bureaus en reclame~kantoren zijn verplicht om
te hunnen behoeve werkzame acquisiteurs~ respectievelijk vertegenwoor~
digers ~ een verklaring te doen ondertekenen~ dat zij hetgeen bij of krachtens
de Regelen is bepaald stipt zullen in acht nemen en naleven~
De tekst van deze verklaring wordt door de Raad vastgesteld~

Losse advertenties

Art~ JQ~
Omzetting losse advertenties in contractent
Losse advertenties moeten ~ indien de adverteerder zulks verlangt ~ worden
begrepen in een later door deze af te sluiten advertentiecontract~ met dien
verstande~ dat in zodanig geval aan het contract terugwerkende kracht wordt
verleend over een periode van ten hoogste vier maanden voorafgaande aan
de maand~ waarin het contract werd afgesloten~ ctqt tot de datum van
plaatsing van de eerste losse advertentie~ indien deze datum binnen
voormelde periode valtt

Art~ SS~
Bemiddeling voor losse advertenties ~
De uitgevers kunnen ~ tenzij een bureau of een reclame~kantoor als
bemiddelaar optreedt ~ ter zake van bepaalde categorieën losse~ kleine
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advertenties~ o~at familieberichten~ huwelijksadvertenties~ advertenties voor
huur en verhuur~ woningruil~ verhuizingen~ dienstbetrekkingen~ berichten
van vertrek en vestiging~ afwezig en weer aanwezig zijn~ verloren en
gevonden voorwerpen~ vakantierubrieken~ reisrubrieken en andere rubrieken
kleine annonces en~ indien bladen dergelijke rubrieken niet kennen~ de groep
kleine annonces~ welke daarmede gelijkgesteld worden~ b~vt voor lessen en
clubs~ ter overname gevraagde of aangeboden roerende goederen etct~
korting ten bedrage van ten hoogste Il S i~ó van het brutobedrag der verschul~
digde advertentiekosten verlenen aaw
at boekhandelaren~ kantoorboekhandelaren en houders van leesbiblio~
theken~
bt kioskondernemers~
ct personen in plattelandsgemeenten~ die geregeld bemoeiingen hebben met
advertenties~ afkomstig uit die gemeenten~
dt Ibeëdigdej makelaars in onroerende goederen~
e~ begrafenisondernemers~
ft gerechtsdeurwaarders~
gt drukkers~ met dien verstande dat aan deze groep van tussenpersonen
slechts korting mag worden verleend voor losse advertenties van derden~
familieberichten inhoudendet
Deze bepaling geldt~ wat de groepen d ~ e en f betreft~ echter alleen voor die
advertenties van derden~ welke rechtstreeks verband houden met het beroep
of vak~ waarin de betrokken bemiddelaar werkzaam ist
De Raad kan al dan niet op verzoek van een belanghebbende het bepaalde in
dit artikel van toepassing verklaren op andere bemiddelaars dan de in dit
artikel vermelde~
Al het bij de eerste alinea van dit artikel bepaalde geldt slechts voor
annonces~ welke niet als handelsadvertenties zijn aan te merkent Ter zake
van handelsadvertenties mag aan de in dit artikel genoemde tussenpersonen
in geen geval korting worden verleendt

Art~ SFit
Uitgeversko rt ing~
De aan deze Regelen onderworpen uitgevers mogen ~ tenzij een bureau of
een reclame~kantoor als bemiddelaar optreedt ~ elkaar korting ten bedrage
van f bIo van het brutobedrag der verschuldigde advertentiekosten verlenen
bij plaatsing van losse advertenties van derden ~ als genoemd in art ~ S b~
Uitgevers ~ aangesloten bij de vereniging De Nederlandse Nieuwsbladpers ~
worden in dit verband beschouwd als aan de Regelen onderworpen
uitgevers ~

Art~ SZ~
Collegiale korting~
De aan deze Regelen onderworpen uitgevers mogen elkaar korting ten
bedrage van f SW van het brutobedrag van de verschuldigde advertentie~
kosten verlenen bij plaatsing van contracts~ en losse advertenties ten behoeve
van het eigen dagblad~~ nieuwsblad~ enlof tijdschriftenbedrijft
Het verlenen van korting als in dit artikel bedoeld is uitsluitend toegestaan
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voor contracts~ of losse advertenties~ betrekking hebbende op die sectorjenj
van het uitgeversbedrijf~ waarvoor men aangesloten is bij een der aan de
Regelen onderworpen uitgeversorganisaties~
Uitgevers~ aangesloten bij de vereniging De Nederlandse Nieuwsbladpers~
worden in dit verband beschouwd als aan de Regelen onderworpen
uitgevers~

Art SS~
Verbod korting ~
Aan een niet aan deze Regelen onderworpen uitgever mag uitgeverskorting
noch collegiale korting~ als in voorgaande artikelen bedoeld~ onder welke
benaming of in welke vorm ook~ verleend wordent
Uitgevers~ aangesloten bij de vereniging De Nederlandse Nieuwsbladpers~
worden in dit verband beschouwd als aan de Regelen onderworpen
uitgevers~

Geheimhoudingsplicht

Art Sg~
Uitgevers en reclamebemiddelaars zijn verplicht tot geheimhouding van de
hun verstrekte reclameopdrachten ~ inclusief plaatsingsopdrachten en van al
de gegevens ~ welke de adverteerder aan die uitgevers en reclamebemiddelaars
in verband met zulk een opdracht toevertrouwt~ een en ander voor zover uit
die opdracht zelve niet anders voortvloeiendt
Uitgevers en reclamebemiddelaars zijn verplicht van degenen ~ van wier
werkzaamheden zij gebruik maken bij de arbeid ten behoeve van een
adverteerder ~ geheimhouding te verlangen ten aanzien van al hetgeen hun bij
die werkzaamheden met betrekking tot zowel het bedrijf als de onderhavige
opdracht van de betrokken adverteerder ter kennis zal komen ~

Bepalingen van orde en tuchtrechtspraak

Art~ QO~
R~OtTtAtt
l~ Het toezicht op de naleving dezer Regelen en de daarmede verband
houdende Reglementen~ de berechting van overtredingen~ de beslechting van
met de naleving dezer Regelen en Reglementen verband houdende geschil~
len~ de handhaving van de orde in het advertentiewezen en ten slotte al
datgene~ wat niet aan de Commissie is opgedragen~ berust bij uitsluiting bij
de Raad van Orde en Tucht voor het Advertentiewezen jR~O~TtA~ I ~ welke
Raad meer bepaaldelijk tot taak heeftt
at de voorwaarden te scheppen tot bevordering van de handhaving en
naleving van de bepalingen~ bij of krachtens deze Regelen uitgevaardigd~
b ~ toezicht te houden op deze handhaving en naleving en in te grijpen~ waar
dit naar zijn oordeel is vereist~
ct in geval van beweerde of veronderstelde overtredingen door aan de Re~
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gelen gebodenden personen of ondernemingen van bepalingen~ bij of krachtens
deze Regelen gesteld~ daaromtrent ~ behoudens de mogelijkheid van beroep
~ te beslissen~
d ~ aan zijn uitspraken die openbaarheid te geven die hij in elk voorkomend
geval nuttig enlof nodig zal oordelen~ desgewenst met vermelding van de
namen der betrokkenen~ de inhoud van de uitspraak met de gronden waarop
zij steunt~
e~ te beslissen bij wege van bindend advies in geschillen~ andere dan zgnt
zuivere incassols~ tussen aan deze Regelen gebonden personen of onderne~
mingen betreffende~ op grond van de Regelen tussen hen bestaande
rechtsverhoudingen~
f ~ algemeen voorlichtend op te treden op het gebied van het advertentiet
wezen~
g ~ op de door hem te bepalen wijze onverwijld te publiceren de namen van
bureaus of reclame~kantoren die geheel of gedeeltelijk~ direct of indirect~
eigendom zijn van één of meer daarbij met name te noemen adverteerders~
h~ in bijzondere gevallen~ dispensatie te verlenen van de toepassing van één of
meer bepalingen~ bij of krachtens deze Regelen gesteld~
i~ indien hij daartoe termen aanwezig acht~ met algemene stemmen
wijziging aan te brengen in de in art~ H lid q genoemde contractsgrenst

Zt Indien de Raad zulks verlangt~ zullen de bij de Regelen betrokkenen hun
medewerking verlenen bij het mogelijk maken van die maatregelen van
onderzoek enlof controle~ welke de Raad voor het vervullen van zijn taak in
lid t van dit artikel omschreven~ nuttig of nodig oordeeltt
De betrokkenen zullen de medewerking ook aldus verlenen~ dat zij van geval
tot geval de door de Raad gewenste inlichtingen zullen verstrekken~ voor zot
ver het de bureaus en de reclame~kantoren betreft mede door openleggen van
de benodigde boeken en bescheiden~ en~ indien dit redelijkerwijze mogelijk
is~ door het vragen van medewerking der opdrachtgevers enlof leverancierst

S t De Raad oefent zijn taak uit met inachtneming van het IReglement van
Orde en Tucht voor het Advertentiewezen~~

~~ De Raad bestaat uit een voorzitter~ te benoemen door de N ~ D ~ Pt en zes
leden~ van wie worden aangewezent
twee leden door de NtD ~ Pt ~
twee leden door de VtEtAt ~
twee leden door de NtOtT ~ Ut
De Raad wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door zijn voorzitter en
secretarist

S t Voor de voorzitter en voor ieder lid wordt door de desbetreffende
organisatie een plaatsvervangend lid aangewezen~ dat het betrokken lid ~
c~qt het andere door zijn organisatie afgevaardigde lid ~ vervangt~ wanneer
dit de betrokken organisatie nuttig of nodig voorkomt~ De aanwijzing tot
plaatsvervangend lid~ alsmede de uitoefening van de daaraan verbonden
bevoegdheden~ zijn niet beperkt tot het lidmaatschap van de Raad~ doch
strekken zich mede uit tot de waarneming van het lidmaatschap van de
Commissie en van de Kamer~
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Plaatsvervangende leden kunnen ~ indien zulks de desbetreffende organi~
satie nuttig of nodig voorkomt ~ alle vergaderingen van de Raad~ de
Commissie en de Kamer bijwonen~ ook indien zij niet als plaatsvervanger
behoeven op te treden~ doch in dit geval hebben zij geen stemrechtt

fit De voorzitter en de leden van de Raad~ alsmede hun plaatsvervangers
worden voor een periode van vier jaren benoemd~ Zij treden af volgens een
door de Raad vastgesteld rooster en zijn éénmaal voor eenzelfde periode
onmiddellijk herbenoembaar~
Een benoeming tot lid of plaatsvervangend lid van de Raad kan tussentijds
door de desbetreffende organisatie worden ingetrokken~ het alsdan nieuw te
benoemen lid treedt af op het moment~ dat zijn voorganger ~ ware diens
benoeming niet ingetrokken ~ zou zijn afgetreden~

Y~ Het secretariaat van de Raad wordt waargenomen door de secretaris van
de N ~ D ~ Pt of de door hem~ in overleg met de Raad~ aan te wijzen plaatsver~
vangert

Bt De leden van de Raad hebben op het secretariaat steeds recht op inzage
van de stukken~ betrekking hebbende op door de Raad enlof door de Kamer
behandelde of te behandelen zaken~
Ditzelfde recht komt toe aan de plaatsvervangende leden~ doch uitsluitend
voor zover het zaken betreft~ met welker behandeling zij mede zijn belastt
Het hiervoor bedoelde recht komt de leden~ ctq~ plaatsvervangende leden
van de Raad niet toe~ indien het gaat om een zaak~ waarbij een lid~ ctqt
plaatsvervangend lid zelf betrokken ist

Art l f ~
De Kamer voor Eenvoudige Zaken~
lt Eenvoudige zaken~ die naar het oordeel van de voorzitter van de Raad~
niet behoeven te worden behandeld door de gehele Raad~ worden door hem
ter behandeling verwezen naar de Kamer voor Eenvoudige Zaken~
Z~ Deze Kamer wordt voorgezeten door de voorzitter of plaatsvervangende
voorzitter van de Raad en bestaat verder uit ten minste twee leden van die
Raad~ door de voorzitter aan te wijzen~ rekening houdend met de aard van
de bij de zaak betrokken belangen~ met dien verstande~ dat niet meer dan
één lid van de betrokken organisatie~sj wordt aangewezent

~~ Het secretariaat van de Kamer wordt waargenomen door de secretaris
van de N~ DtPt of de door hem~ in overleg met de Raad~ aan te wijzen
plaatsvervangert

~~ Indien naar het oordeel van ten minste twee leden van de Kamer een bij
die Kamer aangebrachte zaak dient te worden behandeld door de Raad~
verwijst de voorzitter der Kamer die zaak alsnog naar de Raad~

Art~ lZ~
Beroepi
Van de beslissingen van de Raad en de Kamer staat beroep open op het
College van Beroep voor het Advertentiewezen op de wijze als bepaald in
het Beroepsreglement~

asi



Geldmiddelen

Art~ QS~
Begroting ~ Beheer ~ Verantwoording~
l~ Vóór de aanvang van elk kalenderjaar wordt door de Raad een begroting
vastgesteld van inkomsten en uitgaven van de bij of krachtens deze Regelen
ingestelde lichamen gedurende dat jaar~
Zt Het beheer der geldmiddelen van de bij of krachtens deze Regelen
ingestelde lichamen berust bij het secretariaat der NtDtPt~ onder toezicht van
de Raadt

S~ Jaarlijks wordt vóór l mei verantwoording van het beheer over het
afgelopen kalenderjaar gedaan aan de in de Raad vertegenwoordigde
organisatiest

a~ Voor zover de kosten~ verbonden aan of voortvloeiende uit de werk~
zaamheden van de in het eerste lid genoemde lichamen~ niet uit anderen
hoofde gedekt zijn~ worden zij gedragen door de in het derde lid bedoelde
organisaties~ in telkenjare door hen onderling vast te stellen verhoudingt

Overgangsbepaling

Art aQ~
Vervallen vorige Regelen ~
lt Deze Regelen en de daarmede verband houdende Reglementen treden in
werking op de datum~ daarvoor door de besturen der contracterende
organisaties te bepalen~ Zij vervangen alsdan de tot dat tijdstip geldende
Regelen voor het Advertentiewezen~
Erkenningen~ c~q~ met de daaraan verbonden voorwaarden~ verleend
krachtens vroegere Regelen en nog bestaande op het tijdstip van de
invoering van deze nieuwe Regelen~ blijven van kracht~ Voor het overige
zullen van dit tijdstip af deze nieuwe Regelen op die Erkenningen van
toepassing zijnt Overtredingen begaan vóór het tijdstip van de inwerkingtreding
dezer Regelen worden beoordeeld naar de bepalingen~ welke van kracht
waren op het tijdstip~ waarop die overtredingen zijn gepleegd~ met dien
verstande~ dat de berechting van die overtredingen zal zijn opgedragen aan de
Raad ctqt het College van Beroep~ aangewezen krachtens deze nieuwe
Regelen~

Z~ Zij~ op wie deze Regelen van toepassing zijn~ zijn verplicht~ reeds
aangegane overeenkomsten welke in strijd mochten zijn met de Regelen~ zo
spoedig mogelijk te beëindigen~ respectievelijk aan te passen aan de
voorschriften van de Regelent

B~ Indien op een bij dergelijke overeenkomsten betrokken partij de Regelen
niet van toepassing zijn en zij niet bereid is~ de overeenkomst in onderling
overleg te wijzigen naar de voorschriften van de Regelen~ is de andere partij
verplicht~ die overeenkomst bij het secretariaat van de Raad ter registratie
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op te geven~ onverminderd het hierboven sub Z met betrekking tot zo
spoedig mogelijke beëindiging bepaaldet

REGLEMENT VAN ORDE EN TUCHT
voor het advertentiewezen

Art f~
Ten aanzien van de begripsomschrijving in dit Reglement geldt het bepaalde
in art ~ Il van de Regelen voor het advertentiewezen ~

De orde

Art Z
De orde in het advertentiewezen wordt door de Raad gehandhaafd op de
wijze ~ die de Raad wenselijk acht ~ zulks met inachtneming van hetgeen
bij of krachtens de Regelen is bepaald ~

Art S~
Onder de uitoefening van toezicht~ als bedoeld bij artt g O van de Regelen ~
wordt mede verstaan de controle over en het onderzoek naar de vraag ~ of de
bureaus c ~ q ~ de reclame~kantoren aan wie een Erkenning dan wel een
Registratie is verleend nog aan de voor een erkenning of registratie vereiste
voorwaarden voldoent

De tuchtrechtspraak

Art l~
leder handelen of nalaten door de betrokkenen in strijd met hetgeen is
bepaald in de Regelen en lof de daarmede verband houdende Reglementen is
strafbaar ~

Art S~
Klachten dienaangaande moeten met duidelijke~ feitelijke omschrijving
schriftelijk worden gezonden aan de secretaris van de Raad~

Art E
De Raad kan uit eigen beweging zaken in behandeling nemen~ De Raad kan
binnengekomen klachten zonder meer ter zijde leggen~ indien hij van
oordeel is~ dat de klacht op zich zelve zodanig is~ dat zij~ zelfs indien zij
mocht blijken gegrond te zijn~ niet tot enig ingrijpen aanleiding zal geven~

Art ~
l~ Klager en beschuldigde ~ door de Raad opgeroepen te verschijnen ~ zijn
verplicht persoonlijk aan deze oproep gevolg te geven ~ Zij hebben het recht
zich door een raadsman te doen vergezellent Verschijning bij gemachtigde is
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uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de
voorzitter van de Raad~

Zt Klager en beschuldigde zullen door de Raad in de gelegenheid gesteld
worden aanwezig te zijn bij het horen van getuigen alsmede zelf getuigen te
doen horen~

Art S
De Raad kan~ indien een juiste uitoefening van zijn taak dit naar zijn oordeel
wenselijk maakt ~ bij alle bij de Regelen betrokkenen die maatregelen van
onderzoek enlof controle nemen ~ die hem in een bepaald geval nuttig of
nodig voorkoment

Art g
l~ De Raad kan~ in geval van overtreding van de in artt a bedoelde
bepalingen ~ of bij niet~voldoening aan een in deze bepalingen opgenomen
verplichting ~ ten aanzien van de betrokken uitgever ~ het betrokken bureau
of het betrokken reclametkantoor één of meer van de navolgende beslis~
singen uitsprekent
a ~ verplichting tot vergoeding van de aangerichte schade enlof terugbetaling
van ten onrechte genoten voordelen ~
b ~ oplegging van een boete ~ tot een maximum van f ~I tbOO~~ te storten in de
kas van de Raad ~
ct berisping~
d ~ bekendmaking van de uitgesproken beslissing~
e ~ betaling van de kosten van behandeling ~ inclusief die van de door de
Raad aangewezen deskundigejnlt
Bovendien kan de Raad in de hierboven genoemde gevallen ten aanzien van
een betrokken bureau of reclame~kantoor besluiten tot~
f~ schorsing van de aan dat bureau of dat reclame~kantoor verleende
Erkenning of Registratie voor een bepaalde tijdsduur~
g ~ intrekking van deze Erkenning of Registratiet
Zt Geen beslissing wordt uitgesproken dan nadat aan de beschuldigde de
tegen hem gerichte klacht behoorlijk omschreven tijdig voor zijn verhoor
schriftelijk is medegedeeld en hij terzake van de klacht enlof overtreding is
gehoord ~ althans behoorlijk tot dat verhoor is opgeroepent

Art lO
l t Onverminderd het vorenstaande kan de Raad een aan een bureau
verleende Erkenning of een aan een reclame~kantoor of een in het buitern
land gevestigd bureau verleende Registratie zonder dat van strafoplegging
sprake is eveneens schorsen of intrekkew
a~ indien een bureau of reclame~kantoor dan wel de persoon of één of meer
der personen onder wiens Iwierj leiding het bureau resp ~ het reclamet
kantoor staat niet meer voldoet fvoldoen~ aan één of meer der voor een
Erkenning respt Registratie vereiste voorwaarden~
b ~ bij overgang~ op welke wijze ook ~ van een bureau of reclame~kantoor in
andere handen~
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c~ indien blijkt ~ dat een bureau resp~ een reclame~kantoor niet kan voldoen
aan zijn geldelijke verplichtingen en er geen redelijk uitzicht bestaat~ dat
zulks in de naaste toekomst anders zal zijn~
dt indien blijkt ~ dat een bureau respt een reclame~kantoor niet voldoende
bestaansmogelijkheid heeft~
e~ indien een bureau respectievelijk een reclame~kantoor niet meer voldoet
aan één of meer der in het Erkenningsreglement gestelde en op het Ihemj
toepasselijke verplichtingen~
ft indien een bureau of een reclame~kantoor na ontvangst van een
gemotiveerde waarschuwing van de Raad om de relatie met één of meer
zijner ~ in de waarschuwing met name genoemde ~ vertegenwoordigers
enlof~ wat de bureaus betreft~ aanbrengers te beëindigen~ deze relatie langer
dan de in de waarschuwing gestelde termijn continueert~
doch dit alles alleen na de betrokkene~n~ te hebben gehoord althans
behoorlijk tot dit verhoor te hebben opgeroepen~

Z Ook kan de Raad een aan een bureau verleende Erkenning of een aan
een reclametkantoor of een in het buitenland gevestigd bureau verleende
Registratie schorsen of intrekken~ indien het bureau respt het reclamet
kantoor in gebreke blijft gevolg te geven aan een in kracht van gewijsde
gegane uitspraak op grond van artikel J lid f ~ sub a~ b en et

ArL ll ~
f ~ De Raad is voorts bevoegd om~ indien een aanbrenger zich schuldig
maakt aan handelingen~ die het aanzien van enlof het vertrouwen in het
advertentiewezen schaden~ respectievelijk ondermijneni
at de betrokkene~ indien deze als zodanig door de Commissie Toelating
Aanbrengers~ als bedoeld in art~ l van de Aanbrengersregeling is toegelaten~
zijn toelating voor bepaalde of onbepaalde termijn te ontnemen en hieraan
publiciteit te geven als bepaald in art~ qO lid l sub d der Regelen~
b~ het betrokken bureau aan te zeggen~ dat dit de relatie met de betrokken
aanbrenger~ met inachtneming van een door de Raad te bepalen termijn
heeft te beëindigent Indien aan deze aanzegging ~ anders dan op grond van
wettelijke verhindering ~ geen gevolg wordt gegeven~ wordt dit bureau
geacht in overtreding te zijn van het bij de Regelen bepaalde~

Zt De Raad zal in deze gevallen uitspraak doen na de betrokkenejnl te
hebben gehoord~ althans behoorlijk tot dit verhoor te hebben opgeroepen~

Artt IZ
De Raad mag niet beslissen op stukken~ waarvan de beschuldigde geen
kennis heeft kunnen nemen~ tenzij deze uitdrukkelijk verklaart daartegen
geen bezwaren te hebbent

Art lS~
Leden van de Raad ~ die naar de mening van de Raad belanghebbende zijn bij
een in behandeling komende zaak ~ mogen aan die behandeling niet
deelnemen en moeten worden ve rv angen door een plaatsvervangend lid ~
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Art lQ~
Beslissingen van de Raad dienen met redenen te zijn omkleed en dienen
duidelijk te vermelden welke bepalingen van de Regelen of de Reglementen
niet zijn nageleefd~ welke de feiten zijn~ waaruit het niet~naleven heeft
bestaan en welke bewijsmiddelen zijn gebezigdt

Art l S~
Van een uitgesproken beslissing wordt door de secretaris van de Raad zo
spoedig mogelijk schriftelijk kennis gegeven aan de betrokkenejnjt

Art lE
De beslissingen van de Raad zijn vatbaar voor beroep~ in te stellen bij het
College van Beroep voor het Advertentiewezen~ op de wijze als bepaald in
het Beroepsreglementt

ArL lZ~
De leden en plaatsvervangende leden van de Raad zijn ~ ook na hun aftreden
als zodanig ~ verplicht tot geheimhouding van alles wat hun bij de uitoefening
van hun taak ter ore is gekoment

Art IS
De Raad is bevoegd uitgevers en reclamebemiddelaars voor een door de
Raad te bepalen termijn te verbieden advertenties te plaatsen~ respectievelijk
te doen plaatsen ten behoeve van adverteerders~ die zich naar de overtuiging
van de Raad hebben schuldig gemaakt aan handelingen~ die een dergelijk
verbod rechtvaardigen~ doch niet dan na de betrokken adverteerder te
hebben gehoord~ althans behoorlijk tot dit verhoor te hebben opgeroepen~

Reglement betreffende de Erkenning van reclametadviesbureaus~
alsmede betreffende de Registratie van reclamekantoren en van
in het buitenland gevestigde advertentiebureaus

ArL l~
Ten aanzien van de begripsomschrijving in dit Reglement geldt het bepaalde
in artt l van de Regelen voor het Advertentiewezen~

Art Z
Erkenning van reclame~adviesbureaus
Voor deze Erkenning komen in aanmerking reclame~adviesbureaus~ die~
at direct noch indirect in dusdanige verhouding staan tot de exploitanten
en de exploitatie van reclame~middelen~ dat de objectiviteit van hun
adviezen en diensten daardoor in gevaar zou kunnen komen~ en voorts
waarborg geven voor de veiligheid van aan hen toevertrouwde zakengehei~
men~

b ~ in eigendom toebehoren aan natuurlijke personen dan wel aan rechts~
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personen krachtens de Nederlandse wet ~ wier eigenaren of andere recht~
hebbenden ~ behoudens dispensatie door de Commissie te verlenen ~ aan
de Commissie bekend zijn gegeven ~

ct Onder directie staan van één of meer personew
l t waarvan er tenminste één in Nederland is gevestigd~
Z die zijn jresp~ hunj bestuursfunctie als zijn jhunj hoofdberoep uitoefent
luitoefenen~~
S~ die~ resp~ waarvan er tenminste één voldoen jvoldoetj aan de op het
punt der vakbekwaamheid door de Raad met algemene stemmen vast te
stellen eisen en voorts van deze vakbekwaamheid blijk hebben ~heeftj
gegeven door het met goed gevolg afleggen van een examen~ af te nemen
door een examencommissie~ te benoemen door de commissie~

dt beschikken over een eigen kapitaal van ten minste f Zb~ OOO ~ ~ ofwel~
indien dit niet het geval is~ ten genoegen van de Commissie aannemelijk
maken met een lager kapitaal hun bedrijf op economisch verantwoorde
wijze te kunnen voerent Indien blijkt ~ dat een erkend bureau op een bepaald
moment niet meer beschikt over een kapitaal ten bedrage van ten minste
f Zb~ OOO~ ~ ~ doch het bureau ten genoegen van de Commissie aannemelijk
maakt dat het zijn bedrijf met een lager kapitaal op economisch verantwoort
de wijze kan voeren~ zal niet tot intrekking van de erkenning worden
overgegaan~
Indien het kapitaal van het bureau ~ ten bedrage van f ZS ~ OOO~ ~ ofwel een
lager bedrag indien het tweede gedeelte van de vorige volzin van toepassing
is ~ door derden wordt verschaft~ zal een tijdelijke erkenning worden
verleend voor een periode die niet langer is dan de termijn na verloop van
welke de kapitaalverschaffer~sjl het kapitaal kan fkunnenl opvorderen~ Een
dergelijke tijdelijke erkenning kan telkenmale worden verlengd met
inachtneming van het hierboven bepaaldet Indien niet uiterlijk twee
maanden voor het tijdstip waarop de betrokken termijn afloopt aan de Raad
is medegedeeld~ dat de termijn~ gedurende welke het kapitaal niet kan
worden opgevorderd~ is verlengd ctqt het door derden verschafte kapitaal
door eigen kapitaal is vervangen~ zal de bedoelde tijdelijke erkenning worden
ingetrokken~

e~ beschikken over zodanige liquiditeit dat het totaal aan liquide middelen
lkas~ giro en banksaldiI~ vermeerderd met het bedrag aan binnen twee
maanden opeisbare volwaardige vorderingen~ het totaal van de binnen twee
maanden vervallende verplichtingen~ ~waaronder begrepen nog te betalen
kostenl zodanig overtreft~ dat dit overschot voldoende is om de inkoop van
de gemiddelde maandomzet fberekend naar de totale omzet van het jaar~
voorafgaande aan de eerste dag van de maand~ waarin de opgave wordt
verstrektj te financieren~

f~ voldoende bestaansmogelijkheden hebben overeenkomstig de plaats die
zij in het zakelijk verkeer dienen in te nemen en in ieder geval een eigen
brutoaadvertentieomzet hebben van ten minste fZbO~OOO~~ per jaar~ dan
wel van f ZOOMO ~ ~ per jaar en tevens aan toonbare brutoinkomsten uit
reclame~omzet hebben van minstens fMOOO~~ per jaar~ steeds verdeeld
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over vier of meer reële en van elkaar onafhankelijke opdrachtgevers~ terwijl de
omzet van een van deze relaties niet meer mag uitmaken dan Jb ~ó van de
totale omzet van het bureau~ met dien verstande dat in de gevallen waarin de
totale omzet van het bureau minder bedraagt dan f fiOOtOOO ~ ~ per jaar~ de
gezamenlijke omzet van de overige relaties ten minste f l bOtOOO ~ ~ per jaar
moet bedragen~

g~ een administratie voeren~ die beantwoordt aan de administratie~
voorschriften van de Raad fzie bijlage l op pagina Q ~I bj ~
ht waarborg bieden voor een gezond financieel beheer~
i~ waarborg bieden voor de mogelijkheid van behoorlijke vervulling van een
door de Raad met algemene stemmen vastgestelde taakomschrijving ~zie
bijlage l I op pagina M l ~

j ~ blijkens schriftelijke verklaring van hem ~henl die daartoe rechtens
bevoegd is izijn~~ zich zullen onderwerpen aan de Regelen en de daarmede
verband houdende Reglementen en met de eventueel daarin aan te brengen
wijzigingen~ gedeponeerd bij de Raad~

Art J~
Registratie van reclam wkantoren~
Voor deze Registratie komen in aanmerking reclame~kantoren die voldoen
resp~ mutatis mutandis voldoen aan alle in artikel Z sub a tlm j gestelde
vereisten~ doch die ofwel niet beschikken over vier of meer reële en van
elkaar onafhankelijke opdrachtgevers~ ofwel ten aanzien van wier vier of
meer van elkaar onafhankelijke opdrachtgevers geldt~ dat één van hen een
omzet vertegenwoordigt van ~Slo of meer van de totale omzet~ zonder dat~
in de gevallen waarin de totale omzet van het reclametkantoor minder
bedraagt dan f fiOMOO~~ per jaar~ de gezamenlijke omzet van de overige
opdrachtgevers een bedrag van ten minste f I bOtOOO~~ per jaar uitmaaktt

Art Q~
l~ In afwijking van het bepaalde in art~ Z sub c onder l zijn van het daar
bedoelde examen vrijgesteld personen die de leeftijd van g O jaar hebben
bereiktt Echter zullen deze personen eerst dan geacht worden aan de
vakbekwaamheidseisen te voldoen indien zij ten genoegen van de Commissie
aantonen dat zij twee van de drie jaar voorafgaande aan het tijdstip van de
erkenningst respt registratietaanvraag in een leidinggevende functie werkt
zaam zijn geweest bij een advertentiebureau en indien zij voorts met goed
gevolg een op de praktijk gerichte proef van vakbekwaamheid hebben
afgelegd~ deze proef zal worden afgenomen door de examencommissie
bedoeld in artt Z sub c onder a ~ Van het afleggen van deze proef zullen zijn
vrijgesteld personen van ~lO jaar en ouder die ten genoegen van de Commissie
aantonen dat zij vijf van de tien jaar voorafgaande aan het tijdstip van de
erkennings~ respt registratie~aanvraag in een leidinggevende functie werk~
zaam zijn geweest bij een erkend reclame~adviesbureaut

Zt Onder leidinggevende functie als bedoeld in lid l van dit artikel wordt
verstaan een functie waarin de betrokkene zich in een belangrijke verantt
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woording meebrengende positie praktisch en theoretisch vertrouwd heeft
gemaakt met alle belangrijke aspecten van het reclamevak~

S~ De Commissie kan in bijzondere gevallen dispensatie verlenen van de
toepassing van één of meer der vereisten vermeld in de artikelen Z ~ S~ a ~
leden t en Z~ en B van dit reglement~ Zij kan met name aan hen die een
bepaald diploma hebben verworven van daarvoor door de Raad aangewezen
instituten geheel of gedeeltelijk vrijstelling verlenen van deelneming aan
het in art~ Z sub c onder a bedoelde examen~

ArL ~
l~ Aanvragen tot Erkenning of Registratie moeten~ met vermelding der
redenen~ waarom aanvrager~s~ meent lmenen~ voor de Erkenning of
Registratie in aanmerking te komen en onder overlegging van referenties~
worden gericht tot het secretariaat van de Commissiet
Gelijktijdig met de aanvrage dient een bedrag van f ZbO ~ ~ in de kas van de
Raad te worden gestort~ Dit bedrag kan~ indien de Commissie daartoe
termen aanwezig acht~ geheel of gedeeltelijk worden gerestitueerdt

I Het secretariaat verstrekt de aanvrager een bewijs van ontvangst
benevens een vragenformulier~ dat de aanvrager gehouden is binnen twee
weken~ volledig ingevuld en getekend~ terug te zenden aan de secretarist

B ~ De aanvrager is gerechtigd te verlangen~ dat de door hem verstrekte
gegevens met betrekking tot zijn omzetten en zijn relaties uitsluitend ter
kennis worden gebracht van een door de Commissie aan te wijzen accoun~
tant~ die het verkregen materiaal in globale termen ter kennis brengt van de
Commissiet

Art~ S
l t Na kennisneming van de antwoorden op de vragen van het bij het vorige
artikel bedoelde formulier~ wordt zo nodig ~ ter beoordeling van de
Commissie ~ een nader onderzoek ingesteld~ onder meer bij de Besturen van
de Vereniging De Nederlandse Dagbladpers~ De Nederlandse Organisatie van
TijdschriftlUitgevers~ De Bond van Adverteerders en De Nederlandse
Vereniging voor Erkende Advertentiebureaus~ hetzij door de Commissie
zelve~ hetzij door een door haar aan te wijzen accountant enlof andere
deskundige~nj~

Z Ter bevordering van dit onderzoek zal de Commissie daartoe door haar
aangewezen en opgeroepen personen~ onder wie de aanvrager~ kunnen
horen~

Art ~
l~ Indiende Commissie bij meerderheid van stemmen meent~ dat de
aanvrager voldoet aan de hiervoor gestelde eisen en voorwaarden ~ wordt de
aanvrager een Erkenning of Registratie verleendt

Zt Hangende het onderzoek ~ alsmede voor een door de Commissie te
bepalen proeftijd ~ kunnen ITijdelijke Erkenningenl of ITijdelijke Registra~
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ties worden uitgereikt~ waarop het in dit Reglement bepaalde van analoge
toepassing is ~ Een bureau ~ respt een reclame~kantoor~ aan hetwelk een
ITijdelijke Erkenning resp ~ een ITijdelijke Registratiel is uitgereikt ~ is
onderworpen aan alle bepalingen ~ welke gelden voor de bureaus respt
reclame~kantoren ~ aan welke een Erkenning resp ~ een Registratie is verleend ~
met dien verstande~ dat alle tijdelijke erkende bureaus respt tijdelijk
geregistreerde reclame~kantoren verplicht zijn een bankgarantie te stellen ten
name van de Raad ten bedrage van f ZOtOOO~ ~ en deze garantie te handt
haven zolang de Tijdelijke Erkenning of Registratie voortduurtt Zolang het
bureau respt reclame~kantoor tijdelijk wordt erkend of geregistreerd kan het
bedrag van de bankgarantie worden beschouwd als kapitaal in de zin van
artikel Z sub dt

J~ De Commissie is bevoegd aan een Erkenning~ een Tijdelijke Erkenning ~
een Registratie of een Tijdelijke Registratie bijzondere voorwaarden te
verbinden indien en voorzover het desbetreffende bureau of reclamet
kantoor niet of niet langer voldoet aan één of meer der in artikel Z sub a tlm
j gestelde vereisten c ~ qt daarvan dispensatie heeft gekregen ~

~l~ De Erkenningen en Registraties kunnen~ op grond van het Reglement en
met inachtneming van de desbetreffende bepalingen~ door de Raad worden
ingetrokken~

Art~ S
l t Voor een Tijdelijke Erkenning respt een Tijdelijke Registratie als
bedoeld in artikel ~ ~ lid Z van dit Reglement~ komen voorts in aanmerking
bureaus respt reclame~kantoren~ die voldoen aan de voor reclame~advies~
bureaus respt reclame~kantoren gestelde eisen met uitzondering van hetgeen
wordt geëist in artikel Z sub f van dit Reglement ten aanzien van een
minimum bruto~advertentie~omzet~ indien zij een bruto~reclame~omzet
hebben van ten minste f RbOtOOO ~ ~ per jaar~ dan wel van f ROMOO~~ per
jaar en tevens aantoonbare brutotinkomsten uit reclame~omzet hebben van
tenminste f bO~OOO~~ per jaar~ steeds verdeeld over S of meer reële en van
elkaar onafhankelijke opdrachtgeverst

Zt De Tijdelijke Erkenning respt Tijdelijke Registratie op deze grond kan
maximaal voor twee jaar gelden en vervalt automatisch na verloop van deze
periode~ of zoveel eerder als aan de betrokkenen op hun aanvraag een
Erkenning respt een Registratie~ als bedoeld in artikel ~ lid f van dit
Reglement~ is verleend~ nadat de in artikel Z sub f van dit Reglement geëiste
bruto~advertentie~omzet is behaaldt

J t Indien de Tijdelijke Erkenning respt Tijdelijke Registratie als in lid Z van
het onderhavige artikel bedoeld na de in dat lid vermelde periode van
maximaal twee jaren is komen te vervallen~ zal de betrokkene niet dan na
een periode van twee jaren~ opnieuw een Tijdelijke Erkenning c~qt Tijdelijke
Registratie als hier bedoeld kunnen aanvragen~

Art~ g~
Onverminderd het bepaalde in art ~ Z sub jt van dit Reglement ~ wordt door
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de secretaris van de Commissie aan de aanvragerI~sl~ aan wie door de
Commissie een Erkenning of een Registratie is verleend~ ter ondertekening
een verklaring gezonden~ welke binnen een week na ontvangst moet worden
teruggestuurd~ waaruit blijkt~ dat hijlzij met alle bepalingen bij of krachtens
de Regelen gesteld~ bekend islzijn en deze stipt zallizullen nakomen op
straffe van de daarin gestelde sanctiest

Art~ lO
De beslissingen van de Commissie zijn vatbaar voor beroep~ in te stellen bij
het College van Beroep voor het Advertentiewezen~ op de wijze als bepaald
in het Beroepsreglement~

ArL ll~
Aanvragen om een Erkenning of Registratie of een Tijdelijke Erkenning of
een Tijdelijke Registratie~ anders dan bedoeld in art~ B lid Z ~ ingediend
binnen een jaar~ nadat een vorige aanvrage van dezelfde aanvrager definitief
is afgewezen dan wel een verleende Erkenning of Registratie door de Raad
c~q~ het College van Beroep is ingetrokken~ worden niet in behandeling
genomen~
De hiervoor bedoelde termijn van een jaar begint te lopen vanaf de datum
van de beslissing van de Commissie voor de Verlening van Erkenningen dan
wel de uitspraak van de Raad c~qt het College van Beroept

Art IZ
Aan een bureau of een reclame~kantoor~ dat een Erkenning of een Registra~
tie heeft verkregen~ reikt de Commissie een gedagtekend en door de
voorzitter en secretaris ondertekend IBewijs van Erkenning resp~ IBewijs van
Registratié uit~ dat bij het vervallen of de intrekking dezer Erkenning of
Registratie aan de secretaris voornoemd moet worden teruggegevent
Eventueel aan de Erkenning of Registratie verbonden voorwaarden worden
op het Bewijs van Erkenning of het Bewijs van Registratie vermeld~

Artt l S~
De kosten van de Commissie worden ~ voor zover niet uit anderen hoofde
gedekt~ gedragen door de Raadt

ArL lQ~
Ten aanzien van bureaus ~ die overschrijving te hunnen name verzoeken van
een Erkenning en ten aanzien van reclame~kantoren respt in het buitenland
gevestigde bureaus ~ die overschrijving te hunnen name verzoeken van een
Registratie~ welke Erkenning resp ~ Registratie was verleend aan een
natuurlijke persoon ~ die is overleden of aan een rechtspersoon ~ die heeft
opgehouden te bestaan ~ geldt ~ dat de Commissie ~ indien daartoe gegronde
aanleiding bestaat ~ van dit Reglement afwijkende voorschriften kan stellen ~
Een verzoek tot overschrijving als hier bedoeld dient bij de Commissie te
worden ingediend binnen een maand na het openvallen der Erkenning of
Registratiet
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Art f S~
De voorwaarden voor de erkenningen en registraties ~ vermeld in dit
Reglement~ gelden ~ voor zover toepasselijk ~ mede voor de Erkenning of
Registratie van filialen van erkende bureaus of geregistreerde reclame~
kantorent Vestiging van filialen is slechts toegelaten in andere plaatsen dan
de plaats van vestiging van het hoofdbureau ~

Art l fi

Registratie van in het buitenland gevestigde advertentiebureaus ~
lt Voor Registratie komen in aanmerking in het buitenland gevestigde
advertentiebureaus die voldoen aan de in artikel Z sub a tlm j gestelde
vereisten~ met dien verstande~ dat deze bureaus steeds op hun verzoek
dispensatie zullen verkrijgen van het bepaalde sub b en van het bepaalde
sub c onder l en a~ dit laatste voorzover het betreft het afleggen van het
vakexamen~

Z~ Geen Registratie zal worden verleend aan in het buitenland gevestigde
bureaus die in Nederland een vestiging hebben die niet beschikt over een
Erkenning of een Tijdelijke Erkenning overeenkomstig de bepalingen van dit
Reglement~

S~ Met betrekking tot de Registratie is voorts het bepaalde in de artikelen q
derde lid~ fi~ fi ~ ~I~ B~ g ~ ~ O~ l l en I Z van overeenkomstige toepassingt

REGLEMENT

houdende bepalingen betreffende het beroep tegen beslissingen van de Raad
van Orde en Tucht voor het Advertentiewezen~ van de Kamer voor
Eenvoudige Zaken~ van de Commissie voor de Verlening van Erkenningen en
van de Commissie Toelating Aanbrengerst

Art~ l ~
Elke belanghebbende kan~ indien hij meent~ dat een te zijnen nadele
uitgesproken beslissing van de Raad~ van de Kamer~ van de Commissie of de
Commissie Toelating Aanbrengers onjuist of onbillijk is~ daarvan volgens het
hierna in artikel B bepaalde in beroep komen bij het College van Beroep
voor het Advertentiewezen~

Art Z~
f ~ Het College spreekt recht in hoogste instantie en bestaat ~ inclusief de
voorzitter ~ uit vijf niet in de Raad zitting hebbende personen~ De
voorzitter van het College wordt aangewezen door de NtDtP ~ De besturen
van de in artikel ~ O lid l genoemde organisaties wijzen voorts ieder één lid
aant Het vijfde lid van het College zal worden aangewezen door afwisselend
het bestuur van de V ~ EtAt en het bestuur van de N ~ O ~ T ~ Ut~ voor de eerste
maal zal deze aanwijzing geschieden door het bestuur van de V ~ EtAt
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Zt De leden van het College ~ met uitzondering van de voorzitter en het
zoëven bedoelde vijfde lid ~ zullen niet betrokken mogen zijn bij één van de
organisaties die partij zijn bij de Regelen~ noch mogen behoren tot het deel
van het bedrijfsleven~ waarvoor de Regelen gelden en zullen volledig over de
zaak moeten kunnen oordelent

S t Voor ieder lid van het College wordt door de betrokken organisatie een
plaatsvervangend lid aangewezent De plaatsvervangers treden op in geval van
ziekte of ontstentenis van de te vervangen ledent Op de plaatsvervangende
leden is het bepaalde in lid Z van dit artikel van overeenkomstige toepassing~

~l t De voorzitter en de leden van het College alsmede hun plaatsvervangers
~ met uitzondering van het vijfde lid van het College~ bedoeld in lid Z van
dit artikel~ en diens plaatsvervanger ~ worden voor een periode van vier jaar
benoemd~ Zij zijn éénmaal voor eenzelfde periode herbenoembaart Het
vijfde lid van het College en diens plaatsvervanger worden benoemd voor een
periode van twee jaar en zijn niet onmiddellijk herbenoembaar~ Het secreta~
riaat van het college wordt waargenomen door de secretaris van de NtD ~ Pt
of de door hem~ in overleg met de Raad~ aan te wijzen plaatsvervangert

Art S~
Het beroep moet bij aangetekend schrijven~ gericht tot de secretaris van het
College~ worden ingesteld binnen drie weken~ nadat de aangevochten
beslissing is uitgesproken en de schriftelijke kennisgeving daarvan door de
secretaris van de Raad c~q~ de Commissie is verzonden~ In bijzondere
gevallen kan het College ook een nadien binnengekomen beroepschrift in
behandeling nemen~
Het beroepschrift dat in zesvoud moet worden ingediend~ moet bevatten~
a~ naam~ woonplaatsen beroep van de appellant~
b~ een aanduiding van de aangevochten beslissing~
c~ de gronden~ waarop deze beslissing wordt aangevochten~
d ~ de handtekening van de appellant~

Art l~
Geen beslissing wordt uitgesproken dan nadat de appellant terzake van zijn
beroepschrift is gehoord~ althans behoorlijk tot dat verhoor is opgeroepent
Hij heeft het recht zich door een raadsman te doen vergezellen~ Verschijning
bij gemachtigde is uitsluitend toegestaan na voorafgaande~ schriftelijke
toestemming van de voorzitter van het Colleget
Voorts zal de RtO~T~At~ respt de Kamer voor Eenvoudige Zaken resp~ de
Commissie voor de Verlening van Erkenningen~ resp~ de Commissie
Toelating Aanbrengers door het College van Beroep in de gelegenheid
worden gesteld door één of meer gedelegeerden zijn ~haarjl standpunt in de
beroepszaak toe te lichten~ resp~ te verdedigent

Art S~
Appellant zal door het College in de gelegenheid worden gesteld aanwezig te
zijn bij het horen van getuigen alsmede zelf getuigen te doen horen~
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Art E
Het College kan~ indien een juiste uitoefening van zijn taak dit naar zijn
oordeel wenselijk maakt~ bij alle bij de Regelen betrokkenen die maat~
regelen van onderzoek enlof controle nemen~ die het College in een bepaald
geval nuttig of nodig voorkoment

Art J
l~ Het College kan de aangevochten beslissing bevestigen ~ vernietigen of
wijzigen zowel ten nadele als ten voordele van de appellantt Het College kan
echter geen andere of hogere sancties toepassen dan vermeld in artikel g lid
l van het Reglementt Het College kan ook bepalen dat de appellant de door
het College vast te stellen kosten van behandeling van het geding zal moeten
betalen ~ voorzover het disciplinaire rechtspraak betreft evenwel met dien
verstande ~ dat ~ indien de beslissing van het College inhoudt dat geen sancties
worden toegepast ~ appellant slechts in bedoelde kosten zal kunnen worden
verwezen voor zover deze veroorzaakt zijn door een ernstig verzuim
zijnerzijds ten aanzien van het voeren van verweer bij de behandeling van de
zaak door de Raadt

Zt Beslissingen van het College dienen met redenen te zijn omkleed en
dienen duidelijk te vermelden welke bepalingen van de Regelen of de
Reglementen niet zijn nageleefd ~ welke de feiten zijn ~ waaruit het niett
naleven heeft bestaan en welke bewijsmiddelen zijn gebezigd ~
St Het College mag niet beslissen op stukken waarvan de appellant geen
kennis heeft kunnen nemen ~ tenzij deze uitdrukkelijk verklaart daartegen
geen bezwaren te hebbent

at Om beslissingen te kunnen nemen moet het College voltallig zijn ~

S t Leden van het College ~ die naar de mening van het College belangheb~
benden zijn bij een in behandeling komende zaak ~ mogen aan die behandet
ling niet deelnemen en moeten worden vervangen door een plaatsvervangend
lidt

Art S
Van de door het College genomen beslissing wordt door de secretaris van het
College zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis gegeven aan de betrokke~
nejnjt

Art J
Zolang het College nog geen uitspraak heeft gedaan met betrekking tot een
bij het College aanhangig gemaakt beroep van een door de Raad genomen
beslissing van disciplinaire aard wordt deze beslissing geen uitvoering
gegevent

Art lO
De leden en plaatsvervangende leden van het College zijn ~ ook na hun
aftreden als zodanig ~ verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hun bij de
uitoefening van hun taak ter ore is gekoment
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Art llt
De Raad kan voor de leden en plaatsvervangende leden van het College~ die
niet behoren tot de organisaties~ die partij bij de Regelen zijn~ een
vergoeding vaststellen voor de door hen als lid van het College verrichte
werkzaamheden~

Bijlage l

Verplichte Administratievoorschriften voor Reclametadviest
bureaus en Reclame~kantoren

Algemene administratievoorschriftem

Art l~
De verplichting tot het voeren van een administratie omvat het bijhouden en
bewaren van een boekhouding en het bewaren van alle correspondentie en
bescheiden ~ welke in verband staan met de uitoefening van het bedrijf van
reclame~adviesbureau respectievelijk reclame~kantoor ~ een en ander
overeenkomstig de wettelijke bepalingent
De in het eerste lid van dit artikel bedoelde boekhouding moet gevoerd
worden volgens de dubbele methode ~

Art Z
De administratie moet volledig~ doelmatig en overzichtelijk zijn~ Naast de
bijzondere bepalingen~ hierachter opgenomen onder de speciale administra~
tievoorschriften jart~ Y~IOj~ moet de administratie voldoen aan de eisen~ die
redelijkerwijze gesteld kunnen worden~ gelet op de omvang van het
onderhavige reclame~adviesbureau respectievelijk reclametkantoor~ op de
stand van de boekhoudtechniek en de mogelijkheid van controle~

Art S~
Alle uitgaven ~ alle inkopen ~ daaronder begrepen de door bemiddeling van
de reclametadviesbureaus respt reclame~kantoren geplaatste advertenties ~
en alle verkopen ~ daaronder begrepen verrichte diensten ~ dienen
respectievelijk door bescheiden ~ ingaande facturen en door afschriften van
uitgaande facturen te kunnen worden gestaafdt

Art J~
Bescheiden en correspondentie dienen overzichtelijk te worden geordend en
bewaard~
Boekingen ~ welke rechtstreeks aan de hand van de bescheiden zijn verricht ~
dienen naar deze bescheiden te verwijzen ~
Boekingen en aantekeningen ~ welke rechtstreeks uit elkander voortvloeien ~
dienen naar elkander te verwijzent

Art S~
Alle gegevens moeten dagelijks in de administratie worden opgenomen en
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regelmatig daarin worden verwerkt~ Onttrekking en inbreng van vermogenst
bestanddelen moeten uit de administratie blijken~

Art fi
Ten minste éénmaal per kwartaal moet een sluitende saldibalans worden
gemaakt~ en wel vóór het einde van de maand~ volgende op het tijdvak~
waarop deze saldibalans betrekking heeftt
De administratie moet binnen f maanden na afloop van het boekjaar
volledig worden afgesloten~ waarbij tevens een volledig overzicht moet
worden opgemaakt~ hetwelk de grootte en samenstelling van het vermogen
en de winst of het verlies aangeeft~ onder bijvoeging van saldilijsten uit de
debiteurent en crediteurenadministratie~ welke aansluiten op de hoofd~
administratie~

Speciale administratievoorschriftent

Art Z
De inkoopnotals van de geplaatste advertenties dienen in een inkoopboek te
worden ingeschreven ~ terwijl in dit boek naar de corresponderende
verkoopposten moet worden verwezent

Art S
Alle inkoopnotals~ betrekking hebbende op geplaatste advertenties~ moeten
worden ingeschreven in een register ~eventueel kan een inkoopboek hiervoor
dienen~~ vermeldende in afzonderlijke kolommew
a~ het verkoopbedrag van de desbetreffende advertenties~
bt de daarop genoten kortingen~
c~ het netto aan de bladen verschuldigde bedrag~
Ten minste éénmaal per jaar zal een aansluiting moeten worden gemaakt
tussen de totale hierboven sub a~ vermelde bedragen enerzijds en de volgens
de verkoopadministratie in totaal aan afnemers berekende advertentiet
opbrengst anderzijds~ De Raad is bevoegd tijdelijk of doorlopend dispensatie
te verlenen van de in de eerste en tweede alinea van dit artikel vermelde
voorschriften~ Aan deze dispensatie kunnen zodanige voorwaarden worden
verbonden als in het belang van een behoorlijke administratie en controle
wenselijk zal worden geacht~

Art Pt
Alle vorderingen en schulden~ ontstaan wegens geplaatste advertenties~
zullen zodanig in de debiteuren~~ resp~ crediteurenadministratie moeten
worden geboekt~ dat ten aanzien van deze vorderingen en schulden te allen
tijde de juiste tijdstippen van het ontstaan en van de betaling blijken~

Art~ lO
Alle bedrijfskosten moeten in de administratie zodanig worden geboekt~ dat
daaruit te allen tijde zowel het totaalbedrag als de samenstelling van dit
totaalbedrag en de aard van elke post blijken~
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Daar er ongetwijfeld reclame~bemiddelaars zijn~ wier boekhouding gevoerd
wordt in de geest van deze voorschriften~ heeft de Raad bepaald~ dat de
bureaus en de reclame~kantoren~ die een afwijkende administratie hebben~
die wat controleerbaarheid betreft~ voldoet aan de bedoeling van de
administratievoorschriften~ dispensatie kunnen verkrijgen van de bepalingen
betreffende de administratievoorschriften voor Bureaus en Reclame~
kantoren~
Om deze dispensatie te verkrijgen~ dient de accountant van het betrokken
bureau of reclametkantoor~ welke accountant lid moet zijn van het
Nederlands Instituut van Register Accountants~ zich te dezer zake in
verbinding te stellen met de accountant van de Raad~
De Raad zal op een verzoek om dispensatie~ als hiervoor bedoeld~ beschik~
ken met inachtneming van het door zijn accountant te dezer zake uitge~
brachte advies~

Bijlage l I ~
Taak van de erkende en van de geregistreerde bureaus~ alsmede
van geregistreerde reclametkantoren~ voorzover betreft hun
bemiddelende functie tussen uitgevers en adverteerders

At Ten opzichte van het algemeen belang ~
Het dienen van het algemeen belang~ door ~ met inachtneming van de
maatschappelijke verantwoordelijkheid jegens de consumenten ~ in nauwe
samenwerking met producenten en exploitanten van reclametmedia de bona~
fide levering van betrouwbare produkten enlof diensten op oordeelkundige
wijze te bevorderen~

Bt Ten opzichte van de opdrachtgever ~
l~ Het verstrekken aan de opdrachtgevers van deskundige~ weloverwogen
algemene voorstellen inzake maatregelen~ welke ter bevordering van hun
commerciële enlof maatschappelijke doelstellingen getroffen kunnen
worden~ Hiertoe dient het bureau resp~ het reclame~kantoor met de
opdrachtgever periodieke besprekingen te voeren jo~m~ betreffende
verkoop~organisatie~ verkoopproblemen~ prijzenkwesties~ handelsmarges~
toepassingsmogelijkheden van het produkt~ verbruiksontwikkeling~
suggesties van vertegenwoordigers en wederverkopers~ activiteit van de
concurrentiejt
Het bureau respt het reclame~kantoor moet zijn cliënt op eigen initiatief
voorlichting kunnen verschaffen omtrent doelstelling~ mogelijkheden en
kosten van een door deskundigen uit te voeren marktonderzoek~ het moet
voorts in staat zijn de resultaten van zodanig onderzoek in samenwerking
met zijn cliënt te interpreterent

Zt Het indienen van voorstellen inzake de gewenste campagne~ in het
bijzonder wat betreft de vormgeving en de uitvoering~ vergezeld van een zo
nauwkeurig mogelijke en overzichtelijke becijfering van de kostent
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S t Het uitvoeren~ respectievelijk doen uitvoeren en controleren van alle
maatregelen~ die met de campagne in de ruimste zin van het woord verband
houden~ zoalsi
ontwerpen~ schrijven van tekst en illustreren van advertenties~
doen vervaardigen van het voor de reproduktie benodigde technische
materiaal~
contracteren van plaatsruimte~
tijdig uitbreiden van contracten~ inclusief behandelen der eventueel hieruit
voortvloeiende crediteringen~
verzenden van plaatsingsinstructies en reproduktiemateriaal~ controleren van
de juiste uitvoering der instructies aan de hand van bewijsnummers e~d~~
reclameren bij slechte reproduktie enlof andere afwijkingen~
in archief houden van ontwerpen~ clichés en ander reproduktiemateriaal~
met uitzondering van stypen en matrijzen~ gedurende een termijn van
minstens twee jaren~
ontvangen en verifiëren~ alsmede administreren~ betalen en factureren van
alle geleverde diensten en materialen op een wijze als voorgeschreven door
de Raad~ en in voorkomende gevallew
het jdoenj vervaardigen en plaatsen van buitenreclame fw~ot affiches~
borden en lichtreclamel~ etalagereclame en reclame op de plaats van
verkoop~
het ~doenj vervaardigen en in roulement brengen van films en projectie~
reclame~
het Woen~ verzorgen van nieuwe vormen van publiciteit~ schrijven van
teksten voor verkoopbrieven en folders~ offreren van drukwerken met
vermelding van drukkerst

at Het voor zover mogelijk beschikken over een goede~ recente media~
documentatie~ in verband met het geven van de juiste voorlichting aan
relaties over de publiciteitswaarde van elk reclame~mediumt

C ~ Ten opzichte van de media~
Il~ Het kritisch beoordelen van de financiële situatie van de adverteerder~
zulks in samenhang met de solvabiliteitt

Zt Het weren van reclame~uitingen~ welke het publiek kunnen misleiden
enlof het aanzien van het reclamewezen kunnen schaden~ voor zover dit
redelijkerwijze kan worden verlangd~

J t Het tijdig verschaffen van goed reproduceerbaar~ compleet materiaal~
geschikt voor de reproduktiemethode van de betrokken media~ vergezeld
van duidelijke instructies betreffende de uitvoering van de opdracht~

qt Het volgen en bijhouden van de stand der contracten~

S t Het tijdig betalen van de rekeningen van de mediat

fi~ Het op gepaste wijze propageren van de waarde van de reclame in het
algemeent
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Bijlage III
Aanbrengersregel ing

jingevolge Artikel SZ lid Z van de Regelen voor het Advertentiewezenj

Art l t
In de navolgende bepalingen wordt verstaan onderi

Bureaus z
De reclame~adviesbureaus als bedoeld in artikel l van de Regelen onder het
hoofd Bureaust

Aanbrengersi
personen als bedoeld in artt JZ lid Z der Regelen~

Commissie~
Commissie Toelating Aanbrengers~

Raadt
De Raad van Orde en Tucht voor het Advertentiewezen~

Regelen~
de Regelen voor het Advertentiewezen ~ vastgesteld doort
de Vereniging De Nederlandse Dagbladpers IN ~ D ~ P~ j
De Nederlandse Organisatie van Tijdschrift~Uitgevers fNtO~T~UJ
de Nederlandse Vereniging voor Erkende Advertentiebureaus fV~EtAtj

Art Z
Het is de bureaus geoorloofd gebruik te maken van de diensten van niet in
dienstverband bij hen werkzame aanbrengers~ maar een en ander slechts op de
wijze ~ in de mate en volgens de voorwaarden als in de volgende artikelen is
bepaaldt

Art~ St
Er zal zijn een Commissie Toelating Aanbrengerst Deze Commissie wordt
samengesteld op de wijze als in art~ S lid S van de Regelen is bepaald met
betrekking tot de Commissie voor de Verlening van Erkenningent
De eerste keer zal deze samenstelling geschieden onmiddellijk na de
inwerkingtreding van deze regeling ~
De bureaus ~ die met aanbrengers wensen samen te werken ~ dienen~ onder
gelijktijdige overmaking aan de secretaris van de Raad van een bedrag van
f I OO~~~ de toelating dezer personen aan te vragen bij de Commissie
Toelating Aanbrengers onder overlegging van door de aanbrenger te
verstrekken referentiest

Art Q~
De bureaus zullen alleen met aanbrengers mogen samenwerken ~ welke als
zodanig een toelating hebben verkregent
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ArL S~
Voor de toelating komen in aanmerking zij~ die~
a~ in de uitoefening van hun hoofdberoep werkzaam zijn op het gebied van
het reclamewezen~
bt onafhankelijk staan tegenover hun opdrachtgevers en direct noch
indirect in een dusdanige verhouding staan tot de exploitanten of leverarn
ciers van reclamemiddelen~ dat de objectiviteit van hun adviezen en diensten
daardoor in gevaar zou kunnen komen~
c~ bovendien tegenover de Commissie schriftelijk hebben verklaard dat zijt
l~ geen vertegenwoordigers zijn van dagbladen~ nieuwsbladen of tijdschrift
ten~ noch vertegenwoordigers zijn van andere publiciteitsleveranciers~
Z zich verplichten hun advertentietorders slechts bij één en hetzelfde
bureau~ te weten het bureau dat hen voor toelating heeft voorgedragen~ te
zullen onderbrengen~
S t niets van de hun toekomende vergoeding zullen afstaan aan de adverteert
ders of een derde~ hetzij direct~ hetzij indirect~ noch door reducties of giften
of op andere soortgelijke wijze direct noch indirect de adverteerders of een
derde zullen bevoordelen~
~~ tijdens de samenwerking met het bureau dat hun toelating heeft tot
stand gebracht niet tezelfdertijd rechtstreeks advertentietorders zullen
plaatsen bij uitgevers~ ook al zijn deze niet bij de N ~ D ~ Pt of de N ~ O ~ T ~ Ut
aangesloten~
b~ zich tijdens de periode~ gedurende welke zij als aanbrengers zullen zijn
toegelaten~ zullen onderwerpen aan elk onderzoek en elke controle~ welke
de Raad enlof de door deze instantie aan te wijzen deskundige in verband
met de uitoefening van hun functie van aanbrenger nodig acht en dat zij
daarbij alle verlangde boeken en bescheiden zullen overleggen~ inlichtingen
geven en ook verder alle verlangde medewerking verschaffen~ waaronder
mede te verstaan het schriftelijk vragen van zulke medewerking aan hun
opdrachtgever~sI enlof leverancier~sj~
ft ermede akkoord gaan~ dat niet zij zelf~ maar uitsluitend het bureau
waarmede wordt samengewerkt~ factureert aan de adverteerders en afrekent
met de uitgevers en met de adverteerders wier advertentieorders door hen bij
dat bureau zijn aangebracht en door het bureau zijn aanvaard~ met inbegrip
van het door hen voor deze orders geleverde tekenwerk~ reproduktie~
materiaal en dergelijke~
~t ermede akkoord gaan~ dat zij de advertenties~ door hen bij het bureau~
waarmede wordt samengewerkt~ aangebracht~ niet zullen signeren~ tenzij zij
de ontwerpers zijn van de illustratie~ welke in deze advertentie voorkomt~
Bt de Regelen~ voor zover op hen van toepassing~ zorgvuldig zullen nalevent

Art Et
Indien de Commissie meent ~ dat de aanbrenger voldoet aan de in art ~ b en a
genoemde vereisten~ zal de Commissie tot toelating overgaan ~ hetgeen
vervolgens ~ onder vermelding van het bureau waarmede wordt samen~
gewerkt ~ ter kennis van de Raad wordt gebrachtt

~IHO



ArL J
De beslissingen van de Commissie zijn vatbaar voor beroep~ in te stellen bij
het College van Beroep voor het Advertentiewezen~ op de wijze als bepaald
in het Beroepsreglement~

ArL B~
Terzelfdertijd dat het verzoek tot toelating door de Commissie wordt
behandeld~ dient de schriftelijke aanbrengovereenkomst in ontwerp~
gesloten tussen de aanbrenger en het bureau waarmede wordt samern
gewerkt~ te worden gedeponeerd bij het secretariaat van de Commissie en
dat van de V ~ EtA ~
Onmiddellijk nadat de toelating is verleend~ moet de bovenbedoelde
ontwerptovereenkomst tekstueel gelijkluidend door een definitieve~ dus
door aanbrenger en bureau getekende~ schriftelijke overeenkomst worden
vervangen~ welke eveneens in afschrift bij het secretariaat van de Commissie
en dat van de V ~ E ~ A ~ dient te worden gedeponeerdt Hetzelfde geldt voor
later aan te brengen wijzigingen~
De bovenbedoelde overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van
hoogstens Zq maanden~ Wenst het bureau na afloop van deze periode een
nieuwe overeenkomst met de aanbrenger aan te gaan~ dan moet het drie
maanden voor de afloop der oude overeenkomst bij de Commissie een
verzoek tot verlenging voor een tijdsduur van ten hoogste Z ~l maanden
indienen~ aan welk verzoek moet worden toegevoegd een overzicht van de
behaalde resultaten in de laatste l Z maanden gedurende welke de sament
werking heeft bestaan~ Hetzelfde zal vervolgens steeds van ~M maanden tot
Za maanden gelden~

ArL g~
Een bureau zal ten hoogste met twee aanbrengers mogen samenwerken ~

ArL lO~
De bureaus zijn de aanbrengers~ die als zodanig zijn toegelaten en met wie zij
een overeenkomst tot samenwerking hebben gesloten ~ voor de door hen
aangebrachte en door het bureau aanvaarde advertentieorders ~ een provisie
van ten hoogste b~ó van het bruto bedrag verschuldigdt
Afrekening hiervan dient eens per maand te geschieden en wel over de in de
voorafgaande kalendermaand door de adverteerder aan het bureau betaalde
plaatsingsbedragen ~ Het geven van andere vergoedingen in welke vorm dan
ook ~ is niet toegestaant
Orders van adverteerders ~ die reeds min of meer geregeld van de diensten van
een bureau gebruik maken ~ alsmede orders van adverteerders~ die in
rechtstreeks contact met de uitgevers aantoonbaar en regelmatig advertentie~
activiteit ontwikkelen ~ moeten buiten de bemoeienis van de aanbrengers
blijven en mogen door de betreffende bureaus niet van deze worden
geaccepteerd ~

Art~ ll ~
Het bureau is gerechtigd een door een aanbrenger aangebrachte advertentiet

Bijlage Il QóÍ



order geheel of gedeeltelijk te weigeren~
Indien een aanbrenger een advertentieorder aanbrengt~ welke het betrokken
bureau niet kan aanvaarden in verband met een concurrerende order of
omdat de order een voor het bureau onaanvaardbaar ldecredere~~beding
bevat~ zal in afwijking van art~ b sub c~ lid Z uitsluitend voor deze gevallen
door dat bureau een ander bureau kunnen worden ingeschakeldt Het
eerste bureau zal schriftelijk moeten verklaren~ dat het de bedoelde
advertentieorder niet kan aanvaarden en zich vervolgens in overleg met
de betrokken aanbrenger respectievelijk adverteerder met een ander
bureau verstaan~ dat de bedoelde advertentieorder wel kan aanvaarden~

Art~ IZ
Het bureau~ waarmede wordt samengewerkt ~ is voor de naleving van de
Regelen door zijn aanbrengerfs jl tegenover de Raad ten volle aansprakelijk ~
onverminderd de eigen aansprakelijkheid van de aanbrenger~s~ jegens dat
Colleget

aHZ



tXj
~I

Bijlage l I I i Overzicht reclame~bestedingen in Pers~ T~V~ en Radio van merkartikelen en ~diensten IgJIJ lZe halfjJ in ZZ productgroepen per
mediumttype lin guldensl~ Bront Bureau voor BudgettemContróler Amsterdam fJ Y ar tabel lr pagina at

Z Dagbladen Familie Dames Radiol Overige Totaal Pers T V~ R adio Totaal
~ Productgroepen bladen bladen t~v~~bladen tijdschriften Pers t T~ V~

l Z a l S l tlm S t Radio

l Collectieve campagnes ~ Goedkeuringst
Waarborgmerken aAn~SZa GgS~afig l~gagJSl SSZ~SfiO SOI~JtS fi~gBZ~SOS lgfiJASS SBJ~JSO gJgS~SqO

totaallBJS O~ JBB ~ BOO SSS ~ SJS S ~ZSS~ OSZ JSZ los IJO~SSZ IO~SZQ~sCS S~SIS~JSS I~ QfiO ~ JSO ls~ lfil ~J yJ

Z Banken~ Financierings ~ Beleggingst en
Verzekeringsmaatschappijen II~SZfi~bgS I~OOOAZI SaS~SOI LZZS ~JJI I~JOLagJ ISBSJ~ZSG llt~OOO tSJgSZSb

totaal fJJS IJ~ SPZ OOS I ~ QSl ~ lll JsO~ BII l ~ slZ ~ lfP ZJSG ~ Iifi TfiJOS ~ SbS fiSJOOO ~ N~ JSJ~ TSS

S Warenhuizen ~ Verzendhuizen
Igeen postorderafdelingen van grootwinkel~
bedrijvenen geen meubelbouwpakkettenl MSZSSg ZBO~SII JJS~SZg Z~JOS~ IJJ OILJJZ IJZIJ~ POS gZ~YSO lofiJOO IJAIEi Iss

totaallBlJ IJ~SSS~TOS sYS ~ QIZ l~ loJ~ IJS OlsS ~sOS SCJ~ TSJ Ys ~ IOI ~ Jfs ZOIOOO ZYJ~ sZO Yfi~ SJZ~ ZSs

A Reisbureaus~ Re w informatiebureaus ~
Lucht~ en Schaepvaartmaatschappijen ~
Spoorwegen~ enz ~ G~OSB~IjS IZg~OSS Jg~IOO ISfi~Sgfi SSO~fiSO S~fifiS~SZZ QfiJ~fiOO Za~gJO fi~IaSAJZ

totaal igJJ E slJ~ sOfi SSO ~ ZST QSB ~JIS SOI ~ JOS ZÓJI~ iJJ IZ ~ TsS~ sJO l ~YIS ~YQO ZSS ~ oIO IJ~SIJ~SOO

S Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen
ILandelijkefiliaalbedrijvenl IO~ IZZ~OfiG ZSzfiS gSZ~JII GS~gfis ll~agJ IIISIggZ JZOAIS ItJ~SZO II~SZS~gJO

totaal IJJJ fg ~ OSO ~ JJJ ZJ~ Zbs f~SBJ~OOI JS~ tQJ II ~JSJ ZIqSOzlg BBJOgJ ZSS ~JBO ZIZJJO~sJZ

B Soepen~ bouillon ~ aroma ~ specerijen~ sausen ~
smaakstoffen~ zout~ suiker ~ conservee~ en
inmaakmiddelen ~ enz~ OJ~SSfi SI~OaS JfiZJIJ Zfi~ JfiQ Ig~OJS gJs~ IGS Z~gSB~ZJO IOSAgO a~JgJ~SfiS

totaal fyJJ Jlqsld llJ~ qJS l ~JSb~ QYJ bI ~JQO iJS~ SSQ ~ZsSJ~QSJ s~ ágS~ JBS YIJ ~JSO S ~ OIJ~ JSZ

J Suikerwerken ~ Chocolade ~ enz ~
Igeenbroodbelegl SaqSSS QJ~OZ qJg~ lBo afi~gZO ZI~fiSs Lllg~SlS ZbfiSZIG ISg~ZSO J~gaJ~ llZ

totaallJJS l ~ idB ~ fJZ fSS ~ IOS JsS~ sPQ SS~QIS fiO ~ ffiJ Y ~JJJ~ JIi fi~OfO~YJS TsJ~ SQO B~ osI~JSY

B Alcoholhoudende dranken IMfiSASS l~Sgfi~lbO LGSS~gBB IASIJJZ ZSfiZ~gBS IO~Sfi~~gJZ SAOZ~fiJA ZSJ~fiSO IBASO~Zgfi
totaallgJJ sA OZJtJ ~Z OOa~ BSO ZZJZaIo ~Z OHJ~oJO JJZIJZJ fsBJabfiZ S~Jfis~OZO SJS~OJO ZbSJSsIs

g Alcoholvrije dranken~ Vruchtensappen~
~ Limonadesiropen~ Sifons~ enz~

Igeenmelkproductenl JSS~aSS IPfi~ZfiC JfiLSGI ~ llfi~gBQ I~JfijJ JJ Z~ZgS~SaS lSglbO O~igS~fiGZ
W totaallJJJ l~fiJS~JZS JOZIfs l~bsS~JSZ ~ ZHJ~ZJi J~SbO~sfis s~JPJ~ISS OOZSbO J~sHI~JOI



p Bijlage III vervolg
DD
A Dagbladen Familie Dames~ Radiol Overige Totaal Pers T~V~

Productgroepen bl aden bladen t~v~~bladen tijdschriften
l Z S O S l tlm S

lO Koffie ~ Thee ~ Cacao IfiS~GOB IOG~SSI I~SRfi~~ISO ZI~gJO JOI~ZBS Z~~fiy~SSZ ZAZS~BIJ
totaal rBIJ P~ ZIZIBS JZa~ BSJ Z ~ soP~ aso is ~aJO sla~ saj s~ OSS ~ OOZ a~ QZJoJa

fl Tabak ~ Tabaksproducten A~gSJJIfi LfiRO~Sqfi LIOJ~fiSJ ZZSGZCO l~lYI~JBS llAlO~SIfi ~
totaal iJIJ IO~ IOQ~ lZs Z sBJ ~a IO Z IaZ~ Ofil J~fillZ Zqo Z OSfi ~ Ibg Zl ~ IZJ~ JoI ~

iZ Geneesmiddelen voor int en uitwendig gebruik ~
Vitaminen ~ Dieetvoedingsmiddelen ~ enz ~
Igeen verband~ pleisters~ enz~ l I~ YIS~fifiS YQI~SbI IAtOIGO Sa~fiaJ JSS~fiOZ S~ZBI~JIo Y~JSS~OOS

totaal IJls ZgBl ~ fibJ QOO~sOB Z ~ Bbf ~ slJ fJISQQ BfiJ ~ IOO I~ OJ II~ IBI b~ OJfi~ OBO

lS Cosmetica ~ Schoonheidsmiddelen ~
Scheerapparaten ~ Scheermiddelen~ Toilethulparti~
kelen~ Borstels~ Kammen ~ Haardroogkappen ~ enz ~ Z~IIJ~ZIS bGfi~JSZ d~JJt~SSG OJJ~aM t~SSO~AIg S~fiIISOJ I~aSR~gSS

totaaliBJJ G~ SOZ~ JSS i ~ I u PSQ J~JOZ~ sBs LOShfiOO J~OIJ~IQB iBIZOsSZ Is~JIi~QSO

tOBovenkleding ~ Grootwinkelbedrijveninkleding IZ~SAS~SfiJ lfilZll UZa~ZOfi ~ SSZ~SJa tJ~IIZ~SZJ BS~IOb
totaal iBIJ ZJ~BILOCf ~ZZJfiS l~ Oll~ IZO QzZBfi I ~ IQB ~ iZO ZB ~fi ZIS ~ ZZO

IS Tricotagel Lingerie ~ Nachtkleding ~ Foundations SfiZ~SGq SSbZJ SSJ~OAZ J~JSO IZI~JgO IJILfiOS ZJ~ArJfi
totaal IrJIO I ~ZJO ~OIB IZJ~ ISI LGqS~ZJJ II ~ JoS JOfi~JbJ J~ SZS ~ ISS IOG~ OJS

is Radio ~ Televisie ~ Afspeelapparaten ~ Bandrecor

ders~ Grammofoonplaten ~ Dicteerapparaten ~ Ge~

Iuidsbanden ~ Juk wboxen~ enz ~ Z~ZqJJJg SOQQOSI ~ Sgi~PJI SJOIJS d~gSJYSfi I~aGS~SBfi

totaal IBIJ J~ gSC ~ IEJ EbO~ COb B ~ SJS l~ IBJ~ lbJ BHO ~ ZOO BJJS~ HZH IZ OOI~ Ml

lT Fotografiet~ Filmapparaten en materiael ~ Projei
app~~ Vergrotingsapp ~~ Belichtingsmeters~ Papier~

Fotoaontwikkelapparatuur ~ Flitslampjes ~ enz ~ GSILSZG qfil~ lfiQ lal~ olS IZQBSa SaZRJZ I~ IRB~JJZ ZtOZIO

totaal IBIJ lsl~ lZO SBZ~JIO JlfilBZ laB~ lls BBLgII J~ l IZOI t sGI~ BIO

IS Vervoer ~ Transportmiddelen als z Autós ~ Bedrijfs~
autós~ Motorrijwielen ~ Scooters ~ Bromfietsen ~ Rij~
wielen S~JIG~ZSS JIJOSO IOR~SBQ BSO~aOfi lZI~SZZ IR~OJS~GZI fiJQOJS

totaallHlJ W sIU IOO f~blO ~ IBZ JSS~ ZJB Z IBJ ~ SZZ Z~lfiS~sZJ ZIOBO~ssfi I~ ISO ~ BJA

Radio Totaal
Pers F T V ~
t Radio

ISISBO a ~ ya~ ~ zaS
JOa ~ ssO lO ~ laLOlo

ll OIO ~ SIfi
Zl ~ IZa~ JOI

qRJ~IBO bOSOAJS
BfiJfi fO IZ~BOQII

aZfi~fiOO lb~ JfiSMS
JIS~ BBO JfiSOIJIZ

aB~JZO la~Sls~sss
aa~ sao Zs ~ ssO~ Ojs

SfiJOO l ~BfiS~SOO
sBIOO OOSIAbO

QOASO SaZZfiOZ
fis ~BBO ff BOQ ~JJO

I MOO Z ~ OZGGOI
ISS ~ SOO J~ gOJ ~ IOI

~I S ~~I IO I a JQS ~ I l S
IS~OJO Zg~IIOO~JSC
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Bijlage til vrrvolq

Dagbladen Familie
Productgroepen bladen

l Z

ZB Rest overige groepen JO~JOqBSJ q~ IOS~SSI Ifi~ IJb~Bgfi SASS~ZSO JJSa~SJZ fiZGBO~SII lfi~aSS~SyS Z~JII~ZIO Sfi~SSO~Bilg
totaallylS SJ~ IbBJfiJ J~ QJg~ JfiO JO~SJS ~ JfiJ IS~SJJ~ SSS IS ~ EJS~fiJS iZJfIQfiSJ JB~ ZIJOJJ S ~ SfG ~ SIO IBJ~ ZBS ~ OJO

Totaal Ze halfjaar tgla IIZASC~AGZ IaAlZ~ltO SIZGOJSO tS~IJJSaS ZIAOT~~fiZ ZOZ~ZBS~SIB SSAZgAOO fi~SBS~SIO ZfiTIOJ~~SB
Totaal fgJJ ZIQJbSOJS ZSIJJSZB JSQSQfiJJ JS~IQI~QOS SS~SIS~QIS JSS ~ OJS~ OBf IZS ~ JOJJJO IJ~bfO~ZJO bZSQSfifiPl

Totaal lgiZ lSg~fiOJAZS ISJZZdBS fiS~SOIASZ aSSSB~Sfia BSJgJ~IOY JqS~fiIZIZO ItAJJZAgS II~SSfi~SOO Qlt~ggO~SIS

Dames Radiol Overige Totaal Pers T~ V~ Radio Totaal
bladen t~vbladen tijdschriften Pers f T~V~
B Q S l tlm S t Radio

JaS ~ ISfi l ~ Zlfi ~gfiS i Sa ~ffig fiOO~gaJ J ~ JBg ~ SOQ GIqSOS ZI ~ ~ZO J ~ ISZOZg
JJB ~ZSS Z gSZ OSJ JSJ~ JSS f ~ZJO ~SHS l~ llg~ JSJ SSZ ~ZSO SI ~ JZO S ~OZJ ~JSS

OOfiZG iJgZ ~SGI ZoI ~SSI OSOSGO B ~ ZSfi ~ggg S ~ OOS ~ gig JgiJSO iZASqJiS
IIJ~ JOZ Q~ OJL IJO BSB ~ SQJ yJQ~ SOI fi ~ SJSJOI ISJZS ~ I la f ~ SOZ IfiO ZQ~ OBJ~ SJS

J lA SS JOfi ~SZS SAJfi fiJ ~ lgS BSI ~l Sg I ~ GOfiAIO iS ~GJO ZlOg ~fiSg
IZJSSS i ~ l JSSfiQ QH~ QZS ZSS ~ SHJ ~Z I IS ~ SBS J ~ZQO ~ bIO I lg~ laO S~QIS ~bJS

preparaten ISfiOfiQ JS~sSfi JJO~~ISS QJJC aOlSl fiaO~OJO IGJO~ ZOS aB~OUO Z~ IJJ~ ~ JS
totaal ISJJ ZJZJfiJ SQ~ SSS SOS ~JZO Q~ IJQ QJ~ JSJ r ZSlfifl J ISZOJO JJOQO QQOS lZJ

lig Woninginrichting alr Woningtextiel ~ Vloerbedek
king~ Bedden ~ Matrassen ~ Lopers~ Matten ~ Parket ~
Gordijneq Gordijnstoffeq Vitrage~ Tafelkleden
geen meubdairl lfiZfilt

totaal IHJJ I~ JSJIIS

ZO Was~ Voorwas~~ Afwas~ en Bleekmiddelen~ Stijf~
sels ~ Wateronthardingsmiddelen JJtqOl

totaal IJJS LoZZOIJ

Zl Poets~ en Reinigingsmiddelen ~ Onderhoudsmid~
delen voor meubelen ~ vloeren~ autols~ Ontvlek~
kingsmiddelen ~ Schuurmiddelen ZJSJGg

totaal fgJJ SSZQZZ

ZZ Dierenvoedsel alsi Veevoer~ Opfok~ en Pluimvee~
voer ~ Honde~ en Kattevoedsel~ Vogelzadenq Ge
neesmiddelen voor dieren~ Vitaminen en andere

A
cocn



~ Bijlage I V ~ Samenstelling van de lezerskring in Cebuco~gebied IS t gfi t IJ
m alle gezinshoofden

Broni NtO Pt l W Zt

rnedium totaal lezers
per gemiddeld
nummer

leef tijdsklasse

l BZQ jaar ZS~Bil jaar ObIGg jaar bO jaar en
ouder

welstandsklasse

A t BI t BZ C t D

Bevolking proj~ l~O fi B~ ba lfi fiO log

Steekproef Ogb
Cebucotgebieden IS t AS t qg

I a~o ZZ~r BZrïo afioïo B~~lo fi~l~

Limburgs Dagblad projt ~l Z l~l ZH Zfi Zg aZ
rïn aZoïo sWO ZGrïc ~goïn aÏIo a l oïo bg~o

De Limburger projt IS Z H i l ZB ZO MO
Ín ~

~

Z~~ïo ~lolo l no Zqoïo fi J lolo ao fiïïo

totaal reg~ dagbladen proj~ lZa a Zfi aO fia bl M
ÍBji Brrn ZO~ïi BcJrïc qQïc ~l l rïo ÓO~ïo

totaal land~ dagbladen projt ZH t S l l l l ZO g
iïn l Fioïn alye~ l ó~ïo sg~ó sgii Ïl III~ ~Z~ïn

totaal alle dagbladen proj~ lBl g MS afi se bb n
~lïo B~ ZOi BfiIIb q SIY a TI~ fiO l o



Bijlage V ~
Overzicht van de aantallen gezinnen ~ dagblad~abonnees en dekkings
percentages per verzorgingsgebied
Bron~ M~ I~ C~ l g~a~ p~ JO~

Verzorgingsgebied Aantal At~onnees Dekking
gezinnen in ~l
per l A IZa

t Groningen IOGSZH IZg ~ZJS egZ WFnschotenlVeendam QG ~gll OS ~ZOQ lol
J~ LeeuwardenlFranekerlDokkum HfiOfiZ I~HHZ gO
Q Sneek JOOag Zfifit t BlS~ Heerenveen ZJ ~ BOB ZI ~ IOB gZ
B~ Smallingerland ZS ~ gHJ ZZ ~ IOS as
Z~ AssenlHoogeveen SI ~HBO AO ~ IB l asH MeppellSteenwijk ZB~HSB lfi ~ lgS HOg EmmenlCoevorden BB A OI Jq ~Hql gl

lO~ EnschedelHengelo IIO ~HHJ llq ~JOJ IOJllL ZwollelKampeni gO~aOg Ha~ BOZ gZlZ ~ Almelo Sfi~ lOg SZZZg gB
IS Deventer QO ~ HOS GJ ~ OJfi lOB
lG ~ ArnhemlDoetmchem IfiB~ZSZ IJJ~gHO lOJ
lS Nijmegen IO ~ IOO gZAZg Biglfi~ WinterswriklZutphen qfibqS OS QZg gHlJ Apeldoorn AW ZJJ SJOJI lOHiH ~ T~ei Zfi ~ZSI li IZZB as
lg ~ UtrechrlZeistlWoerden ZlB ~gqZ ZIH~IgS IOtZO Amersfoort gi GOq BZ HgJ gO
Zl AmsterdamlPurmerend OOI~ gHg Ozl ~ glS lObZZ HaarlemlBeverwijklVelsen iJ~ ~Hag IBO~ SgO l l ZZJ Hilversum Hg~ ZJZ IOJ~q sH lifiZA ~ Zaanstad O i~ JZt OHJCO llOZS~ Alkmaar SOggZ Sg ~ iig llfiZfi~ EnkhuizenlHoorn yllaq a~ og Z l ogZJ~ Den HelderlSchagen OLZSG OLSZO lol
ZH ~ RotterdamlSchiedam qlJylZ q i H ~ ilS lOfiZg ~ s~Gravenhage ZfiH~ gHO aOOAZO l l ZJO ~ Delft BH~ fiOZ Jg~ Bil lOZ
S t ~ LeidenlA~phena~d~ Rijn ilgggp tY W OIS lOHaZ ~ Dordrecht Ifi~OJO IS~J SZ ggaa~ Gouda ge nl Bg~Blg logJA~ Gonnchem afiSOO ZH ~BfiO JH
a S ~ MiddelburglVlissingen a~ ~ IHB BOJfiS SISdfi~ Goes ZJBOO ZO ~SaJ BT
S J TerneuzeNHulst ZSIOI ZZ ~gJZ egdH~ Oostburg H MA BgSA Hq
Jg ~ Zierikzee BAAS fi~ loH n
aO~ EmdhovenlHelmond IBIZJO IOJ~ fiZO egOl ~ Hertogenbosch IJI ~OZZ ilS ~ HgJ HHA Z Tilburg HJ ~A BI llU gO gO
Q s~ Breda Jfi ~gJfi ifi ~ Zll lOOOG ~ Bergen op ZoomlRoosendaal en Nispen fig ~J gH fifi~gfiZ gB
qS ~ Heerlen lg ~aZO fiOIJ lg HlAfi ~ Maastricht Waaq SA Q ozI gg
Ol ~ RoermondlWeert SO ~ggS CJ ~OJg gZ
aH~ Venlo Sfi~ZHI bO~ IZO gOag SittardlGeleen qZ~ Zfil i g~ JHZ gIJ

NEDERLAND q ~llg~fiBl qlBJ ~ fiHZ tOO

lL B ij de berekening van deze percentages is geen rekening gehouden met doublures
trlplur es ~ etc ~

~

ZInclusief de zuidelijke IJSSelmeerpolders en de nog niet provi nciaal ingedeelde
gemeente Dromen~

Bijla ge V
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Bijlage VI
OPLAGEWECIFICATIEFORMULIER
MEDIA INFORMATIE CENTRUM~ Oranje~Nassaulaan tlg~ Amsterdam~
tel~ OZO~ ~B ~B B S

Specificatie van de gedrukte oplage per verschijning~ gebaseerd op het gemiddelde van

een periode van B maanden~ te weten B januari tlm SI maart IWI met uitzondering

van de groep A B Ilosse nummersl~ dat een jaargemiddelde is over de periode l april

IW B tlm SI maart lg ~Iat
Dit jaar~gemiddelde kan desgewenst worden onderverdeeld in vier kwartalen~ t ~ w ~ Ze ~
Be en ge kwartaal lg ~I B en Ie kwartaal f J~aDeze a kwartalen eventueel plaatsen in
het vak naast de groep A S~
Deze l perioden eventueel plaatsen in het vak naast de groep A B ~

TITEL~ D N

At tt Betaalde abonnemen~
tenr fexclusief aborn
nementen onder BI

Z ~ Verstrekking aan mede~
werkers van het be~
drijf~ voorzover dit als
een emolument kan
worden beschouwd~

~~ Het aantal losse num~
mers dat is verzonden
aan de verkooppunten~
minus gemiddelde ret
touren

Sub totaal A ~ ~ ~ ~

Bi t ~ Aantal abonnementen
door de uitgever recht~
streeks verstrekt aan
leden van leenl met
name te noemen orga~
nisatielsl~ waarmee de
uitgever levering op
collectieve basis heeft~
gekontrakteerd~ omt
dat de toezending van
het blad is inbegrepen
in de contributie dezer
organisatielsl

binnenla nd buitenland

il

ass



Zt Aantal abonnementen
in de zin van B l ~ irn
dien de aangeslotenen
boven en behalve hun
contributie voor het
abonnement een af~
zonderlijk bedrag aan
de organisaties beta~
len~ fVermelding van
dit bedrag verdient
aanbevelinglt

g Aantal losse exemplaren
door de uitgever op
basis van kontrakt in
één zending aan één of
meer met name ver~
melde organisaties ge~
leverd zonder dat de
uitgever op de verdere
verspreiding van deze
exemplaren invloed
kan uitoefenen

Subtotaal B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L~ ~ ~

Ct Gratis verstrekking
~exclusief A Zl

D i l ~ Bewijsnummers t~b~vt
adverteerders i~v~mt
gedane advertentie~
plaatsingen

Zt Geretourneerde exem~
plaren

B ~ Archiefexemplaren~
etc~

Subtotaal D

TOTAALGENERAAL
LGEDRUKTE OPLAGE

e In de betaalde abonnementen zijn begrepen tt ~~ tt ~ tt ~~~~~ t ~ abonnementen tegen een ge~
middelde reduktie van ~~t~tt clo~

NtB ~ In de publikatie zullen de groepen A l en A Z alsmede de groepen D l ~ D Z en
D S in één cijfer worden gepubliceerd~
Eventuele toelichtingen op bepaalde specificaties kunnen op een apart vel worden ver~
meld~

Datum~ Naam accountantt Handtekening accountant

Bijlage VI lSg
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cri

OJ

A
lp

t f J I Bent u in het bezit van een of meer filmcamerals~
die u overwegend zelf gebruiktl

iZO

~ZZ

tZs

lZO

één twee of meer geen

l Z V Zg
Enq~~ OVER OP
VRAAG lZl

Filmt u het gehele jaar door of alleen in de hele jaar
vakantie en speciale

~ gelegenhedenvakantie en bij speciale gelegenheden~

H s

Heeft u in de afgelopen t Z maanden zelf wel eens grammofoonplaten gekochtl

Enqtl INDIEN JAz VRAAG iZZ STELLEN

Enq~~ GEEF KAART S~ Hoeveel langspeelplaten heeft u in de afgelopen tZ maanden gekochtT
Enq~~ CODEREN IN ONDERSTAAND SCHEMA

Enq~~ NU VRAAG tZt EN EVENTUEEL Vraag tZt Vraag tZZ
IZZ HERHALEN VOORz

muziekcassettes ~ waarop al bij aankoop wel eens aantal gekocht

muziek e~d~ is opgenomen neen ja geen t of Z J tIm Ei ~ tlm tZ IJ of
meer

grammofoonplaten v A O f Z B a

cassettes waarop al bij aankoop muziek e d
is opgenomen v A O f Z g q
Gaat u wel eens naar de schouwburg of het theater of gaat u nooiti Enq~~ CODE REN IN ONDERSTAAND SCHEMA
Enq ~ ~ INDIEN JA~ VRAAG fZO STELLEN

Enq~~ GEE F KAART fi~ Hoe vaak bent u in de afgelopen f Z maanden naar de schouwburg of het theater geweesti
Wilt u dat zeggen aan de hand van deze kaarti Enq ~ ~ CODEREN IN ONDERSTAAND SCHEMA

Enqt~ NU VRAAG iZS EN EVENTUEEL tZa HERHALEN VOOR
~ een popconcert
~ een ander concert
~ een museum
~ de bioscoop

aO

i t

JZ



Vraag lZB
wel eens

Vraag lZO
Hoe vaak afgelopen tZ maanden

neen ja Sxper
jaar of
minder

l~Zx
per
kwar~
taal

lx
per
maand

Z~Ox
per
maand

l~x
per
week

B~bx
per
week

fi~~x
per
week

schouwburgltheater v A O l Z B a s fi OB

popconcert v A O l Z B a fi ra Bq
ander concert v A O l Z a a fi fi Bb

museum v A O I Z i a s fi Ofi

bioscoop v A O

I

Z B a fi fi B~

Enq~~ INDIEN WEL EENS NAAR DE BIOSCOOP lCODE A OMCIRKELDI~ DE VRAGEN lZfi TIM M STELLEN

Bent u in de afgelopen zeven dagen~ vandaag niet ja neen

meegerekend~ naar de bioscoop geweest~ i v BB

Bent u gisteren naar de bioscoop geweest~ B a Bg
INDIEN HET VANDAAG MAANDAG IS~
OOK VRAAG M STELLEN
Bent u zaterdag naar de bioscoop geweest~ aO

Heeft u een rijbewijs voor een auto~ Vraag lZB Vraag lZJ
Enq INDIEN NEEN VRAAG lZg STELLEN

rijbewijs autorijles

Neemt u momenteel autorijles~ ja neen ja neen

l A B q Al

Enq~ OVER OP VRAAG laB

Heeft u zelf een auto tot uw beschikking~ Enq~~ INDIEN JA~ VRAAG Ijl STELLEN

lZb

l Zfi

lZ~

lZH

lZJ

l SO



ACDca

isi

Q ta

t aZ

taa

tM

Als u benzine tankt~ tankt u dan zoveel mogelijk hetzelfde Vraag fSO Vraag lal Vraag lala
merk of heeft u daar geen vaste gewoonte voorl beschikkin g hetzelfde merk vast adres
INDIEN HETZELFDE MERK
Tankt u dan zoveel mogelijk bij één station of heeft u geen neen j a neen ja ja neen
vast adresl

V A O B l Z aZ

ja neen

Verricht u zelf wel eens reparaties aan uw autoi f v ga

Verricht u zelf wel eens reparaties aan een bromfiets~ scooter
of motorl l v aa

Enq~~ GEEF KAART fit Ik noem u een aantal dranken ~ Wilt u nu voor elk daarvan zeggen of u deze d rank ~ al of niet
gemixt met wat anders ~ zelf wel eens thuis drinkt en zo ja ~ wilt u dan aan de hand van deze kaart zeggen hoe vaak
u dat doett
Enq ~ ~ NOEM DRANKEN EEN VOOR EEN OP EN CODEER DE ANTWOORDEN IN ONDERSTAA ND SCHEMA

Wel eens Hoe vaak gedronkenZ
thuis

Sx per l~Zx l x Z~lx l ~Zx J~Sx fi~Jxgedronken jaar of per per per per per per
minder kwar~ maand maand week week week

neen ja taal
jongejenever v A O f Z a a s fi as
oude jenever v A O l Z a a dfi

Hollandse cognac Ivieuxl v A O l Z a a Ol

Franse cognac v A O f Z ~ a S fi te
bessenjenever v A O f Z a a fi fi dS
whisky v A O f Z a q fi fi SO
gin v A O t Z a a s B SI



rum v A O l Z a d fi fi fiZ
wodka v A O l lp a g b ra fiII
binnenlandse likeuren v A o t Z ~ A S fi S~I
buitenlandse likeuren v A O l l ~ A fi fi ss
campari v A O l Z a d b Ei se
port v A O i Z a a b fi SI
sherry v A O l Z a q b fi se
vermouth v A O I Z J a s B SJ
zoete wijn v A O l l a a fi fi eo
andere wijn v A O l ~ i q b fi fil
bier v A O t Z a q s Ei fiZ
mineraaltwater v A O l l a g fi B fiJ
sodawater v A O i l J q fyq
cola~drenken v A o l Z a a es

u W dranken v A O t Z a O S fi fifi

toniclbitter IemonJbitter dry v A O l Z a a fi B V
andere frisdranken v A o t Z a q b Ei gg

chocoladedranken v A O l l J a b Ei eg
jus dloranges v A O l Z a O b fi lO

tomatensap v A O l Z a a S B Il



cri

A
CID
Ul

i is l

fBfi

fB l i

isa

iag

Iao

Iat I

Ik ga u nu een aantal vragen over uw vakantie stellen ~ Maar eerst zou ik u willen vertellen wat we onder een vakantie
verstaant Dat is een aaneengesloten periode van tenminste vijf dagen ~ die u voor vakantie buiten uw woonplaats hebt
doorgebracht en waarin u dus tenminste vier nachten achter elkaar niet thuis hebt geslapen ~

Bent u in I J l l een of meer malen tenminste vijf dagen Aantal malen met vakantie
buiten uw woonplaats met vakantie geweestl lx Zx a en meer niet

Ll Z B V
Enqt~ INDIEN EENMAAL MET VAKANTIE GEWEEST VRAGEN OVER IUW VAKANTIEI~ Enq ~ t OVER OP
INDIEN TWEE OF MEER MALEN GEWEEST~ DE VRAGEN fSI TIM taa STELLEN OVER DE VRAAG ffiZ
EERSTE MAAL DAT ONDERVRAAGDE IN IJ~l MET VAKANTIE GING
Enqt~ GEEF KAART IS
Wat voor soort vakantie was dat~ wintersport winterzon zomer andere

a a fi s

Hoeveel dagen bent u toen op vakantie geweestl t m dagen t m t f ~l t m Za ZS dagen en langer
dagen

Reisde u toen op eigen gelegenheid~ was het een
groepsreis of was beide het gevalZ

Bracht u van deze vakantie het grootste deel in het
buitenland door of het grootste deel in Nederlandi

eigen gelegenheid
C

fi

dagen
I Z I ~

groepsreis beide
S fi

Nederland

v
Enqti OVER OP V

lIB NIEUWI
IKAART

g l
fo O

t I

~s

~a

ia

In welk land heeft u het grootste deel van deze vakantie doorgebrachti Enq~~ EEN CODE

Belgiël Duits~ Frankt Enge~ Zwitsert Oostent Italië Joegot Spanjel Scandi~ overig buiten

Luxemb~ land rijk land land rijk slavië Portugal navië Europa Europa

v x o t Z ~ a S s ~ H g is



~ laZ
rn

laJ

laa

lab

las

lal

laB

Enq~~ GEEF KAART ~~ Welke van deze vervoermiddelen hebt u in hoofdzaak gebruikt om op de plaats van bestemming te
komenT Enq ~ ~ EEN CODE

auto trein lijnt
vliegtuig

charter~
vliegtuig

bus motorl
scooter

brom~ fi
fiets

ets boot anders

o l z ~ a S fi ~ B g l~

Enq~~ GEEF KAART B ~ Wilt u aan de hand van deze kaart zeggen waar u het grootste deel van deze vakantie hebt
gelogeerdi Enq~~ EEN CODE

hotel pension bungalow ~
appartement

camping bij familie ~ vrienden of
kennissen

anders

I Z ~ a S fi lB

Enq ~ ~ INVULLEN ZONDER
VRAGEN ~ ZIE VRAAG l Sfi

L

ONDERVRAAGDEIS
Z OF MEER MALEN
MET VAKANTIE
GEWEEST

ONDERVRAAGDEIS
EENMAAL MET
VAKANTIE GEWEEST

Enq ~ ~ DE VRAGEN lab TIM lbt STELLEN A B
OVER DE TWEEDE MAAL DAT ONDERVRAAGDE
IN lWl MET VAKANTIE GING

Enq~~ NU DE VRAGEN
laS TIM lBl STELLEN

Enci~~ OVER OP VRAAG ISI~

Enqt~ GEEF KAART IS
Wat voor soort vakantie was datl wintersport winterzon zomer andere

a a s s lJ
Hoeveel dagen bent u toen op vakantie geweesti tlm B dagen g t m lfi

dagen
l ~ t m Za
dagen

agen en langer

o l Z s ZO

Reisde u toen op eigen gelegenheid ~ was het een eigen gelegenheid groepsreis beide
groepsreis of was beide het gevali a S fi Zt

Bracht u van deze vakantie het grootste deel in het buitenland Nederland

buitenland door of het grootste deel in Nederlaridi G ~ ZZ

Enq~~ OVER OP VRAAG lSZ



taJ

I SO

tbt

ISZ

fba

tfiA
CDv

In welk land heeft u het grootste deel van deze vakantie d oorgebracn t r ti nq~~ cc rv wu~

Belgiël
Luxemb

Duíts~
land

Frank
rijk

Enge
land

Zwitser~
land

Oostent
rijk

Italië Joegot
slavië

Spaniel
Portugal

Scandi~
navië

overig
Europa

buiten
Europa

V X O l Z J a s ra ~ B g IS

Enq~ GEEF KAART l t Welke van deze vervoermiddelen hebt u in hoofdzaak gebruikt om op de plaats van bestemming te

komenl Enq~l EEN CODE

auto trein lijn~
vliegtuig

charter~
vliegtuig

bus motorl
scooter

brom
fiets

fiets boot anders

o t Z J a fi fi ~ H J Za

Enq GEEF KAART B ~ Wilt u aan de hand van deze kaart zeggen waar u het grootste deel van deze vakantie hebt

gelogeerdi Enq~l EEN CODE

hotel pension bungalow~
appartement

camping bij familie~ vrienden of

kennissen

anders

f z l a s s zfi

Heeft u in het afgelopen jaar~ dus in meteen vliegtuig gereisd~ wel niet

eventuele vakantievliegreizen rekenen we niet mee~ V Zfi

Enq~~ OVER OP VRAAG lSfi

Was dit uitsluitend voor privéAoeleinden~ uitsluitend privé uitsluitend zakelijk beide

uitsluitend voor zakelijke doeleinden of is beide
het geval geweest~ Z ~ a ~

Reisde u geheel op eigen gelegenheid~ was dat een eigen gelegenheid groepsreis beide

groepsreis of hebt u beide gedaani s s l ZB



t~p l filco

tfif

tfi

lfig

i Reisde u per chartervlucht ~ met een gewoon lijn~
toestel of was beide het lt

chartervlucht lijntoestel beidegeva
f Z ~ Zg

Brengt u wel eens weekenden buiten uw woonplaats
door voor onts annin sdoelei d i

Vraag fSfi Vraag tfiZ Hoe vaak in tJZ l
p g n en niet wel geen lx Zx ~~Sx fi ~gx ï O~fax ~fix enEnq~~ INDIEN JA~ VRAAG ifi~ STELLEN

meer
Hoe vaak zijn dergelijke weekenden in Ig~li v A O l Z a g S Eivoorgekoment

aO

Enq~~ GEEF KAART fi ~ Ik ga u nu weer een aantal artikelen opnoemen ~ Wilt u van elk daarvan zeggen of u het wel eensgebruikt en zo ja~ wilt u aan de hand van deze kaart zeggen hoe vaak~
Enq~~ ARTIKELEN EEN VOOR EEN NOEMEN EN ANTWOORDEN IN SCHEMA CODEREN

Gebruikt Hoe vaakz
neen ja a x per f Zx f x Z~ax l ~Zx J~ fix fi~Zx

jaar of per per per per per per
minder kwar~ maand maand week week week

taal
badldoucheschuim V A O l Z a q B Ei J l
deodorant V A O l Z B a s fi n
papieren zakdoekjes V A O f Z ~ q fi fi JIJ
kunstgebitreinigingsmiddel V A O l Z ~ q fi g ~q
pijnstillende middelen V A p l Z a q s s is
kalmerende middelen V A O f Z S O b fi afi

Heeft u wel eens geprobeerd af te slankeni ja neen
Enq~~ INDIEN JAz ACHTEREENVOLGENS DE VRAGEN
lfiO TIM ffiS STELLEN

J

V a~

Enq~~ OVER OP
VRAAG lfia



rij
lfiO Heeft u daartoe een dieet gevolgdl ja neen

lfil Heeft u vermagerings~ dieet gevolgd z ~
middelen gebruikt~

C lBZ Heeft u extra lichaams~ vermageringsmiddelen a s

beweging gedaan~ getrimdT extra lichaamsbeweging
lfi J Heeft u nog andere

methoden gevolgd~ nog andere methode B s

ifia Gebruikt u wel eens kunstmatige zoetstoffenl l v

lBfi Betaalt u wel eens met bankbetaalcheques in winkels~ restaurants Vraag lfiS I Vraag lfifi Hoe vaak~

ed~~ Ik bedoel nu niet girobetaalcheques~ gebruikt enkele l x per minder

lfifi INDIEN JA I Doet u dit gemiddeld genomen enkele malen per malen per maand
maand~ lx per maand of minder vaak~ niet wel maand
Enq~~ VRAGEN tfifi EN EVENTUEEL lfifi
OOK STELLEN VOOR~ bankbetaalcheques v A l Z ~

girobetaalcheques
girobetaalcheques v A l Z JI

lfi ~l Heeft u buiten uw normale Ischoollopleiding nog andere opleidingen ja neen

gevol gd i l v

Enq~~ OVER OP
VRAAG l ~ O

lfiH Waren hierbij nog opleidingen die niet door het bedrijf waar u ook opleidingen opleidingen alleen

werkt of werkte waren georganiseerd of waren het alleen door niet door bedrijf door bedrijf

het bedrijf georganiseerde opleidingen~ B

Enq ~ OVER OP
VRAAG l M

lfig Betrof het een schriftelijke of overwegend schriftelijke alleen alleen beide

cursuslsenl~ alleen mondelinge of beide soorten dus schriftelijk mondeling

zowel mondeling als schriftelijC q fi fi
cO

M

aO
Ql

aZ

a~

aa

AS

afi

a I



t ~I O Bekijkt u wel eens personeelsadvertentiesT Vraag t~O
~ bekijkt wel eens

m INDIEN JA~ Doet u dat geregeld~ zo nu en dan of zelden~

l l

~l

t~

neen fa
V A

Rookt u sigaretten ~ shag~ sigaren ~ sigaartjes ~ pijp of rookt u helemaal nieti

sigaretten ~ A shag ~~ B sigaren I sigaartjes ~ C pijp

Enq~~ OVER OP VRAAG l~S

Enq~~ INDIEN MEN NOOIT ROOKT

Vraag l ~l l
Hoe vaakT

geregeld zo nu en dan zelden

rookt nooit

Heeft u vroeger wel gerookti Vraag In Vraag t~Fa Hoe lang geleden gestoptt
INDIEN JA~ vroeger gerookt
Hoe lang is het geleden dat u bent opgehouden

korter t ~Z jaar f jaar Z jaar fi jaar
dan tot tot tot en

met roken~

t~fi j Enq~ CODEER AAN DE HAND VAN VRAAG t ~IZ

Enq~~ INDIEN THANS GEEN SIGARETTEN
t~fi Heeft u vroeger wel sigaretten gerooktl

INDIEN JA~
~ ~~l Hoe lang is het geleden dat u met sigaretten

roken opgehouden benti

neen ja t IZ fr ~ t Jaar é jaar fi jaar langer

V A f Z a q fi
Enq~~ OVER OP VRAAG lBS

ONDERVRAAGDE ROOKT

geen sigaretten wel sigaretten

v l
Enq~~ OVER OP VRAAG lTE

Vraag l ~fi Vraag l ~~ Hoe lang geleden gestoptP
vroeger sigaretten korter tIZ jaar t jaar Z jaar b jaar
gerookt dan tot tot tot en

neen ja t IZ jaar t jaar Z jaar fi jaar langer

V A l Z S O b

Enq~~ OVER OP VRAAG t~J

as

bO

SI

fiZ



l~H Enq~ GEEF KAART g~ Kunt u aan de hand van deze kaart zeggen hoeveel van de volgende soorten sigaretten u

gemiddeld per dag rookt~ Enq~~ NOEM EEN VOOR EEN DE SOORTEN SIGARETTEN EN OMCIRKEL PER

SOORT EEN CODE
nooit minder l tlm S ra tlm lO l l tlm ZS Zfi en meer

dan een per dag per dag per dag per dag
per dag

mentholsigaretten v O l Z S a S~JI

sigaretten met filter ~ geen menthol v o l Z Jl a SIg

sigaretten zonder filter~ geen menthol V O l Z J a SS

Enq~ CODEER AAN DE HAND VAN VRAAG ln ONDERVRAAGDE ROOKT~

wel shag geen shag

l v se

Enq~l OVER OP VRAAG lHl

Enq~~ GEEF KAART lO~ Kunt u aan de hand van deze kaart zeggen hoeveel pakjes van de volgende soorten shag

u gemiddeld per week rookt~
Enq~~ NOEM EEN VOOR EEN DE SOORTEN SHAG EN OMCIRKEL PER SOORT EEN CODE

nooit minder l tlm Z S tlm a fi pakjes en meer
dan een pakjes per pakjes per per week
pakje per week week

week

zware shag v O l Z J W

halfzware shag v O l Z S sa

lichte shag V O l Z ~ Sg

l ~Ig

lflO

tnO



ó tst
N

lHZ

lH i

tnq~~ CODEER AAN DE HAND VAN VRAAG tJZl ONDERVRAAGDE ROOKT~

wel sigarenl geen sigaren l
sigaartjes sigaartjes

l v so
Enq~~ OVER OP VRAAG tei

Enqtl GEEF KAART f f~ Kunt u aan de hand van deze kaart zeggen hoeveel sigaren van de volgende soorten u z ogemiddeld per dag rookti
Enq ~ NOEM EEN VOOR EEN DE SOORTEN SIGAREN EN OMCIRKEL PER SOORT EEN CODE

nooit minder t à Z a t i m fi ~ tlm tO Fl per dag
dan een per dag per dag per dag en meer
per dag

kleine sigaartjes v O l Z ~ a fit
middelgrote sigaren v o l Z J q fiZ
grote sigaren v O l ~ S a

GS
Enq~~ GEEF DE DRIE GELE BLADEN MET ONDERWERPEN Ik~ ga u een aantal onderwerpen voorleggen ~ Wilt u eenszeggen aan de hand van de antwoordmogelijkheden onderaan elk onderwerp in hoeverre u geinteresseerd bent in tle NIEUW
informatie over dat onderwerpz Wilt u eerst het onderwerp noemen en dan uw antwoordi Enq ~ ANTWOORDEN

KAART
CODEREN IN ONDERSTAAND SCHEMA

Mate van interesse y
zeer tamelijk matig nauwelijks helemaal l

niet lo
binnenlandse politiek b q S Z t t t
babyverzorging
bloement en plantenverzorging b g ~ z t ISlezen

s
a

J
z l ta

doe~het~zelf werkzaamheden b a ~ Z l
is



elOW

lSa

I Hb

sport s a ~ Z l lfi

schoonhouden van het huis s a ~ Z l l~

plaatselijk nieuws s a g Z l IS

kankerbestrijding Z l tJ

kerk en godsdienst s g a Z l ZO

winkelen S a ~ Z l Zl

keukenuitrusting fi a g Z l ZZ

koken b a a Z l Za
schoonheidsmiddelen fi a J Z l Za

inrichting van de woning b a a Z l is

mode b a g Z l Zfi

onderwijs en opleiding b a a z l D

beurs~ en financiële berichten s il a Z l ZEI

gezinsplanning S ~ R Z l Zs
buitenlandse politiek fi a i Z l sO

verzorgde buitenlandse vakanties b a j Z l a l

Scheert u zich alleen met een elektrisch scheer~

apparaat~ alleen met een scheermesje~ gebruikt u

beide of scheert u zich nieti

alleen
elektrisch
scheerapparaat

afwisselend
met beide

alleen
scheer~
mesje

scheert
zich niet

i Z i v IZ
Enq~l OVER OP VRAAG tS

Is dit een elektrisch schaarapparaat op het lichtnet~ lichtnet batterijen beide

een apparaat op batterijen of is beide het gevali a b fi a s



UIOrA
tSfi I Gebruikt u lotion vóór het scheren of pré~shavei En lotion na het scheren of after~shave~ Enq~~ CODEREN IN SCHEMA

Enq~ VOOR ELK ARTIKEL DAT ONDERVRAAGDE GEBRUIKT~ VRAAG lS ~I STELLEN

lS~ Enq~ GEEF KAART fi ~ Hoe vaak gebruikt u ~~~~~~~~~~~ Wilt u dat zeggen aan de hand van deze kaarti

Vraag tHfi Vraag fS~ Hoe vaak gebruikt~
gebruikt Bx per t~Zx t x ~Bx f ~ x B~bx fi~I x

jaar of per per per per per per
niet wel minder kwar~ maand maand week week week

taal

lotion vóór het scheren~ pré~shave V A O t Z B a s fi
lotion nà het scheren~ after~shave V A O f Z B a S fi

lSS Als u bovenkleding voor u zelf gaat kopen~ hoe aantal een of meer afwisselend koopt niet zelf
doet u dit dan meestal~ Bezoekt u dan een aantal winkels vaste adressen of laat
winkels om eens rond te kijken of hebt u één of een maken
paar vaste adressen waar u dan direct naar toe gaat~ f Z B a

Enq~~ OVER OP
VRAAG l JI

lSg Bij welk type zaak koopt u meestal de boven~
kleding voor u zelf~ Doet u dat bij grote kledingt
magazijnen Ifiliaalbedrijvenl~ bij kleinere kleding~
zaken of bij speciale herenmodezaken~

grote kleinere herenmodel anders
kleding~ kleding~ zaken
magazijnen zaken

b fi ~ B

Bd
J S

~Ifi

BJ



igO

I gt

Enq GEEF KAART iB ~ Ik heb hier een kaart met de namen van een aantal Kieoingmagaz ij nen ~ bij weirce van ue Z e LORCII

koopt u de meeste bovenkleding voor u zel P Enq~ EEN CODE

Bijenkorf Bervoetsl C en A Coster House of Hij Kreijm~ Peek en Vroom postordert geen van

Hollent England borg Cloppen en bedrijf deze

kamp l burg Dreest

Nieuw mann

Engeland

V X O i Z ~ a fi fi ~ g as

Draagt u wel eens vrijetijdskleding~ ja neen

~ V aJ

cn
CD
UI



B ijl age V il l z De mate van waarschijnlijkheid dat advertentie is gezien enlof gelezen naar enige productyroepen
Bron i Nationaal Dagblad Onderzoek IrJfiB~ Cebuco lJfifi~ tabel fil~ pagina lOS

cn
CDv

Levensmiddelen Wasmiddelen en Cosmetica
schoonmaakmiddelen

Totaal Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen

Scores op de waarschijnlijkheidsschaal In rio van het aantal geselecteerde advertenties per categorie

Samenvatting
IIIV Adv~ gezien én gelezen SI Zb aa lg U ZO Z~
VIVI Adv~ alleen gezien lZ g l l IS IS IS IS
VIIIVIII Adv~ niet gezien~ wél iets op de

pagina gezien of gelezen Zfi Zfi lg go lg SI Zg
IX Pagina alleen geopend g IS fi lO ~ B fi
X Pagina niet geopend ZB Zg ZZ Zfi IS Zfi ZQ

Totaal lOO~~~ IOOÏo IOOoIo IOOlk lOOolo IOO~yr IOO W~
Gedetailleerd
Hoogste waarschijnlijkheid
l Adv~ gezien én gelezen fi B ~ l i i l B
II lg l~ Zg la Zfi IS lg
III Z l B l B t l
IV fi a fi B Z g a
V Adv~ alleen gezien g ~ g lO s tZ lg
vl a Z Z s a s Z
Vil Adv~ niet gezien~ wél iets op de

pagina gezien of gelezen tg lJ ls Zg la Z Jl ZO
VIII v g g ~ q g g
IX Pagina alleen geopend g l S fi lO ~ g fi
X Pagina niet geopend Zg ZB ZZ Zfi IS Zfi Z~
Laagste waarschijnlijkheid

Totaal IOOoIr IWó lOOolo IOOoIo IOOoIo I WIII lOOolo

Aantal geselecteerde advertenties ZgfilB IOJ~ IBSZ figZ gZa aZZ aZJ
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IeefLldsiwelstands cellen

steekproef
~lza zSJa ïS~aY Sose~ ~ J~Ia iS~Ja g S~aS S Iimn ~

~
o~~o

~~ ~~
o~ner

~ aoa
f

a~d a~á
I

aoé a~e aoawSi w a~áSi a~a
w rAtB tBZ A eBitBl A ~ BI BI A CBtBZ CD CO

C
D CI D

Z a g lt tq IS tg ZZ
ga liH sS~ qZfi Wfi WI ~~q tWI lZtiq

A Z g to IS lg Zt Z~ SAS
S Z tZ la tg lfi Z~ JA

z z li ~ ta zl Je Zts
t ll i Z A S g

l Z g g tt ta ZH ZB ZaZ
Z Z H S fi ~

t Z B g lJ li ZZ jl lOO
i Z a g lZ li ZZ J l
Z q a a lH ll lfi OH H l
t Z q q fi g a t~
t O ~ a ll Zt lH HZ tgl

l Z Z O fi S g
t l q lfi tH iB tfi ZH t~Z

l b s S S g
H Z fi fi ZH lS lB ZH lfiZ
l t Z Z fi q q H
Z q t~ tt lZ tq tg ZS taH
t t B S S fi H l l
lp S a tfi to tq tfi Zg Zqg
t O S tO fi g to ig

Z tl fi Zfi lO lS HO l~Iq
l S H lt q ~ lH

Z g tq g lfi g Zg lH ZOt
l l fi q ~ q t~ H
O O Z lq iZ lS ll Zg HSq
Jl J Z la lZ tS ll Zg
~ Z l lt l~ t~ ta Z~ l~g
t Z Z H q S S ~
Z H q lq lg lH Zl ZO ZOH
t l Z ~ g g tO g

q S lZ ll ig lfi HZ ME
l Z q g s b g

l l fi s ii la al zv lqq
t t Z S b q

~ Z il fi l~ ZZ lS ZS tg~
l t d Z fi a s g
q a ll lfi lO ld tg Zs aZZ
q a tO lq g lZ lJ Zt
t J tZ l iq lO ZZ Zq lSq

t q Z O Z S fi

Bijlage IXa bOg



Bijlage IXbi Bereiksgegevens personen van t i jaar en ouder
Nederland
Bro m NtO~Pt tgn~ voorpublicatie~ pt S

mannen

medium

bevolking nederland

avro bodeltelevaier
ncrv gids
studio
vara gids
nv combinatie
tros kompas
vrije geluiden
avrolrtv comb ltros k lvrgeluiden

algemeen dagblad
de telegraaf
trouw
de volkskrant
totaal landelijke ochtendbladen

nrc~handelsblad

de courant nieuws van de dag
het parool
de tijd
totaal landelijke avondbladen

totaal landelijke dagbladen
totaal regionale dagbladen
totaal dagbladen
algemeen dagblad groep S
algemeen dagblad groep west
algemeen dagbladlhet vrije volk
de christelijke pers
parool~pers lparoollnwutr dgbl~J
advertentiecombinatie rdp
comb~ de telegraaflcrt nvd~dag
ttn~groep

b oskoop

ster l
ster z
ster S
ster a
gemiddeld ster t~z~j~a

totaal bereik per
bereik gemiddeld

nummer

S~ proj~ ya proj~

~OO alsz tOO aIjz

TI l MA zz t OfiO
l a fiso Is Ssz
la HSa ls Itfi
M fiaz tz SSt
aa zOII Jg lfiBS
ta CAO It SOa
a IaH Z tos

IE Vol ~O Jazz

tJ aal H Sgfi
gO lasS IS fiHI

fi ZIs a faa
tS ItS I WI
as zzfia zg tSSt

fi Ms J l zO
I S tI a l Is
g aOa s ztfi
s no z III

zt JHI tz SHS

SS zfiza SI tIat
II SfiSI Sg ZIIg
sa aasO Is s~zs
Zz l OJO l l Stz
zO JaS g aaJ
Zt IOtS It StI
g aia s zzH
g aaO S ZJI
tz SHa g aU
al ifiZO Is saO

I sfz i IaI

aS ztzb l s zfi l

sa ZaJS zS Il gI
Sa MIS zfi

I
zaIJ

Ts JaS ~S SI t I fiO
I a SSOg ag tSZg
CA soos jZ tSOfi

vrouwen

totaal bereik per
bereik gemiddeld

nummer

qo proj~ qv proj~

toO assj loO assj

zs ~OSZ zs itat
ta fiJS IS BIS
ts JOO ts ms
ta fi~ I U sas
a s zzIg aO isfifi
IS vn tt Safi
a tSO Z Jg

eo JJZa n sSOH
I z SIJ Ei zsfi
z j ttZS l l sas
S ZP s laS

tO agg s zss
sJ tJOa z s itOg

a tsa z ss
s Oos a l ss
El joe a In
a tJg Z t M~

IS Hfia tt SaO

as III I SSJ
I a MIJ ss zssz
ga aSSZ IS SfiSH
IS IsH s aO s
Is fiSO I SaO
l S M H aOZ

I I SS a Mg
I sas a zOO

t t fi gs ~ S sO
z e tOSS tS I OH
a Z I fi z l l I

aO l JIJ a I gt
se ~Ia I Zg t J J s
sa ZSSO jO taaa
II SIaz aZ zOa s
IJ iHaO as z I OS
sI SzgS Sfi l I afi

SÍO



gezinshoofden huisvrouwen

totaal bereik per totaal bereik per
bereik gemiddeld bereik gemiddeld

nummer nummer

o proj~ ~o proj~ ~o proj~ ~
projt

oo JWI too SW ~ too jg~~ too sw~
Zs tofiZ ZZ gU Z~ IOI I Zs g l O
l a Szs tz as s IA bas tz as i
tb stZ IS fizS Is ss Z IA Sas
la fiaa l Z asg IA bbZ tZ ass
at tsag gs lCaa as tsgs as l bOq
t s fiZS tt azs l a bn l l abo

a t SA i IoO s M Z gZ
n sob~ eg Z M~ ~g SISS li ZHZI

l ~ W s s al b tZ aHZ s Zat
Zg tt AS IA sv o Z s g~ li a lU
s ZQ~ ~ IsA s tU a M

IA W fi ~ ZfiS tO alfi B MB
as ts a g Zs l l Z I s g ISW Zs gZg

fi ~M a ttt a tsO Z BA
~ ZHO a l fiO s MB a tfis
g SIU Ei I g I l M O l fis
b Zog Z gs g IW Z s s

ZZ ss l la b as tg ~aa I Z aw
ss Z I E S w tasg ag tgaZ W tzss
Jfi Zgss sa ZZgo ~Ij ZJZt fis Ztsg
Q WW Ig atG I g~ SM M sols
ZO ~ga to Qos Ie s l~l g sis
Is ~IZg g sfis td SJA ~ ZHs
Zo soJ l t aZg IS sts g Sdq
gafio s MS ~ ZH S a l sfi
lo gal s Z Is s log a l ~i s
IZ asZ s WZ It Mg s s o j
i~ IIM I s ~Il S Zs MI IS bg i
~ ZsZ i lag s Z Il g M

IA tJsa s l Zg as l a gfi a tZ a
il ZoZa Zfi ggs bO ZtsZ Zs llls
iZ ZOSZ Zs I Oa I Sfi ZZ l~l Zg tt as
r l ZWs as l boo M zgfig a l l sao
r a zsSS sg l bas ~Il Jose A Z lege
z zafis llZ tZ ~l l ss Zfigg ~~ IlIgfi

Vjlage IXb SI I



Bijlage IX C~ Dranken ~ mannenlvrouweni Bier
Gebruiksfrequentie
Bron~ N~O P~ lgn~ deel IXr p~ lbfi~

Ipr~entaqe sen nle nen~ dan het productm

an

wel eens gebru~ken

ezers ~al n med~u m

medium
Lereik

~aker t of Zx lZ of Sk minderpef

gem~ddeitl rot a~~ oan Ia per week per m aand dan i v
tnummer I per week per meand

prpl I prol i prol Prol ~ Prol

AM l s SAIO ZS IZOZ ZS llga IA bBS B JBB

algemeendagblad JJfi JB aOB aZ lZB is lOO la SI B ai
derelegraal fiBl lB SZA dZ Zll ZJ lSg IA gfi a SZ
vouw taA fii gfi IS ZG Zfl Ig lg Zl lO la
de volkskrant nl eo ZSfi ss lOS Zl al tS Al S l l

nrrhandelsbled lZO lO Ba ZB gl lg ZJ li ZO B lo
de couranf nieuws van de dag l JB fig l ZA Zl AB Za to l Z Zt a l A
netpnool Zlfi lg lSB ZB SI Za SZ la ZB B ll
de tijd ltl ~l as ZB al n JO Is Ll I B

wsbIad van het noortlen lAJ l i lOZ lS ZZ SI AA ll IS B l l

wnscholercnloostgron ~nger egel sO Jl Zt ZZ l Zg g lZ A B Z
trrosch dagbtad Si SS Zl IA A Za J ZO B l l A
laeuwartlcrcouram lZa BS lg tZ IS ZJ ZB Zl is a lO
arantsgromngsapers Bfi lS Ag ZO IS SZ Zl IS ~~ Z S
mmer courantlde noordooster BS JO ZS ll B w lO la s lO a

dgbl v n oostanlagbl v coevordan AA Ia aZ l l s IJ IA ZB lO b ~
deventar dagbladlsallands dagblad si iS ZJ Zl J Z~ B lO J lfi s
zwolsecowantcomb ~nane SB ~a os lB to OZ ig iS B lO b
lubenhelhengelos dagblad eo BZ SS gil ZS JO ZA ll g g i
twemsahe en lovenlsselsdgbl el BZ SS JZ Zl Jt Zl lO l g B
arnnemsacnledesecnlnymeegstlb si lg AZ ZS li JZ l~ ll g g z
degelderlander lZZ BZ tpO Zg Jfi Zfi Jl lB Zl g li
greafscnapbode sa Ig gO Zfi lO aO ll ll Y B Z

rweapeldoornse cour ant comb Sg I Z A
s

zl lZ ZB t~ is g a S
de n~euwe kram as lJ Zfi ZZ B ZI lO lS S g s
zutphensdgbllgeldovenlss ~cn ZZ eo lB lg a JO ~ ZO S lO Z
amersloortscha crtlveluws dagblad AZ lO dO ZB l Z ZZ g lS Ei b i
paroolperslparoollnwutrdgbll ZO~ ~Z t~t ZB fifi Za SA lA JZ B iB
utracnisnieuwsbfad loB IB ga al aO lg Zl lJ IA B g
alkmaarsche courant Zg GIJ ZO pA ~ PZ fi t l S B Z
dagbledkennemerland ll Ig IA lg s JB l lA z B i
db v west Lfneslandlenkhwzer crl IS bg lO ZB A PS A lO l l t
dbl v d zaansrreek de typhoon OO GS ZO Z~ B zo G

I
O A S z

de goor en eemiander SO BZ SI lfi g ZO lO ~ lY fi
haarlemsdagblad sZ ~fi A~ Zfi lB ZB ll lZ B lO B
beldersecourenvschagercourant zfi bB tB Zfi l t~ a lB A g Z
noordhollendsdagblad ZS g aZ lZ lZ S l i
vernoordnollendsedagbladen

ga ~l fiB Za ZZ IS ZS lS IA ~ l
~Imu~dercourenllbeverw~lksecn lZ Zg g ZS s Ui g lO t lZ I
dedordtenaar gS al êg jB la Zfi g ll A Z Z
goudschecourant zZ lO lS la a Is J B Z
haagscna courantlnet b~ nnenhot

zog Ia tag ZB SB Zt AA IS JZ l
IShetkwenet gO fil eo ZO lB ÍZ PO li lZ ll lO

dela~dsecourem l~ BA IA aZ J ZS a lo Z l l
leidschdegbladialphens dagblad Al iB al JA IA Zl tt la S Z l
de r alt erdammer Ag el gi yi lO lI B la l tS l
ronaraamscnmeuwsblae gB ~S YS Zg ZB Za Zg lZ tZ lO lO
nlnengouwe

M IS lg BO B lB S la A g Z
het vaderland

iO SI l~ lS S ll S lA a ll B
hetvnlevolk

lSB IS llB aZ SO Zl Ba lA Za l lZ
prov~ncuate zeeuwse courant ~S ~Z S~ ZA lB BZ Za l S l l s A
brabanls dagblad l Ol lA ~S ~ BO Zj ZO l l l l A a
brabantsn~euwsblad

si eo AZ ig Is
al

tfi tZ fi B Ae~ndhovens dagblad g~ ~ y ~ S gO Zg M m lZ lZ g g
nelmonds dagblad gfi BA gO ZB g AS t fi B J A Z
net n~euwsblad van het zu~den

w ~g afi ZS IA JA tg tb g s ~
de stemlde vr~le zeeuw l l O lg Bl n as Ja D

I
O

I
Z g g

aegblaa zoor noordl~mburg SS gO AB as lg as ig ta g B idel~mburgm iZZ BA lOZ
SA

AZ Zg SS lZ iS B lO
limburgsdagblad

lOfi Bl se ~s ~S zg Jl lo ll a g

sl Z



Percentage van alle vrouwen~ die het produkt wel eens gebruiken~
lezeressen van medium

bereik
per IWI vaker l o f Zx t ~ Z of ax mi nder

gemiddeld dan Zx per week per maand dan l x
nummer

totaal
per week per maandt

Í Prol~ h prol~ Sk prol~ No Prol~ g~ prol~

OBBa n IaBZ d lgS J aSS g daB J aBB
ZBB al gfl B lJ J ZO to Zg a Zd
sas aZ lJt s ZJ a as lo ss a allas za aZ a S a b g lZ b g
Zafi aJ al S ta g Zt ll n ll ZB
Be ag aa s s g a lJ ld B

islBfi ZJ SO A J B Il B tB a tfi
lJB aa GO B lo a td lo lB lO l alOJ al aa d d g lo ll tZ B a
tSl Za as d B B S J lo J lo
Zfi ll a l a l d t a t
ZB la a i a l B Z

l
l

O lJ lg l t S S S B fi B
fiS lO J t t i d Z S a
aZ g a l l l a l d Z
aJ la S t S Z a l d i
se ZZ a d l fi Z B Z Ei Z
aJ lS J S Z S Z I Z
JS Za iB Z Z lo B a a J S
fia Za tS Z l S a a S B S
Sa ZS la a Z d Z td J d Z
ln aa ag a a B lo ll li ll ta

Zg Zl
e

t a Z a Z d t
Sg lJ lo t t d Z Ei a fi a
aa ZB g l s Z ll d ll d
Zo la d t a l

s
l a Z

da ZJ tZ d Z B a lo d fi Z
mi aZ Bd s ll J ts lo ZfI g lagd ZS Za a a s S ll lo l J

ze Za B l g Z J Z g
lZO al fi a t J Z g Z il Z

ta ZO Z Z d B l a t
Zl ZS J Z S t el Z lZ a
Sa Zg iS t a Z la l ll fi
Sa ZJ ls a t a Z lo á ll a
ao Zfi J a t s Z a Z g a
aa

za i z t e
J

Z g b g ~
iZ IS a a g l a lo t
ss aa lZ lo d s Z g a a a
Za lG d Z Z l Z I g ZZlS za ss a g s iZ g lg J is
n lg i s el d d a a S d J
lS ZS d Z S t a l to l
dO ZJ ti d Z J a g a J a
dZ lJ J G Z a l s Z a lBg ao ZB S d a J ll lo B s
Zl Zd s a l a t

l
Z ll Z

is aa lZ B Z S Z tfi s B alaa ZB as B B J g a lo l J
SS ZB IS a d J q g s d Zl oe as al B B B J lo tl lZ ta
JE da tJ i Zl B g a ta s
ga do aE S h cS td lZ lZ g

laZ ZB g s Z B Z a a g a
GA as ZZ a a t e to g B Ei d
lOÓ al aZ ó s ll iZ g to a GSt Sa ZJ S a la g lS l iS JtiO OB SO J J tZ la lg Zt a g
gJ ag is B a tl lt ld la B IS

Bijlage IXc Sla



Bijlage Xt Geselecteerde paginals naar soort paginat
Bront Nationaal Dagblad Onderzoek Igfifi~ Cebuco Igfifi~
tabel Ig~ pagina Hlt

Vraag IISa ~ b ~ lJa~ b ~ Z l Wilt u deze krant nu eens doornemen op dezelfde
manier als u dat vandaaglgisterenleergisteren deed en zeggen in welke
paginals u tenminste een blik geworpen hebt~ al was het maar heel even~
Ik ben ook geïnteresseerd in deze paginat Herinnert u zich dat u deze pagina
geopend hebt toen u de krant las~
Ik wil nu graag weten welke fotols en tekeningen u op deze pagina hebt
bekeken~ Hebt u deze fotoltekening vandaaglgisterenleergisteren geheel of
gedeeltelijk gezien of niet gezien~
Hebt u dit ~artikelen~ rubrieken~ tekst in advertenties enzj vandaaglgisterenl
eergisteren geheel of gedeeltelijk gelezen of niet gelezen~

~ naar soort pagina

Pagina

Totaal aantal Geopend~
geselecteerde iets gezien~
paginals geopend

of gelezen

HORIZONTAAL GEPERCENTEERD

Totaal

Advertentiepagina
Tekstpagina met advertenties
Vrouwen
Totaal

Advertentiepagina
Tekstpagina met advertenties

Onder wie huisvrouwen
Advertentiepagina
Tekstpagina met advertenties

Mannen
Totaal

Advertentiepagina
Tekstpagina met advertenties

l Sl O o ~ IOWO Ig I Z

J i I~ m I OOoIo I fi fiS
S ggO m l OWII H l H ll

H afia m t OOclo Ho ~a

filHa ~ IOOrz~ IS ~Z
alHo m IO WIO SA HO

aIfia m IOWel IS IZ
zHga m IOO~Io H l l sO

laag m lOOrlo I H fiJ

aSZS m IOO~I~ I Z sZ
zH l D~ I DD~ro JO Bfi

sia



Bijlage XI t Bindend besluit van de algemene ledenvergadering van de
N~ DtPt

De algemene ledenvergadering van de NtDtP ~ gehouden op ZZ mei f WO ~
overwegende~

dat~ wil de dagbladpers haar taak naar behoren kunnen blijven vervullen en
haar onafhankelijkheid behouden~ een structurele wijziging in de inkomsten
van de dagbladen noodzakelijk is in die zin~ dat de inkomsten uit abonnet
menten een groter aandeel in de totale kosten dienen te dragen~

dat daarom en mede gezien de voortdurende kostenstijgingen de abonne~
mentsprijzen van de dagbladen geregeld dienen te worden aangepast~

dat voor de realisering hiervan het bestuur een bewegingsvrijheid en bevoegd
heid behoeft die het in staat stelt een slagvaardig beleid te voeren~

dat het tot nog toe gevolgde systeem van regionale besprekingen om tot een
collectieve verhoging te komen tijdrovend is en tot aanzienlijke vertraging
bij de invoering van de verhogingen leidt~

dat daarom de noodzakelijke aanpassingen slechts kunnen geschieden door
middel van collectieve verhogingen bij bindend besluit~

in aanmerking nemende de besprekingen in de laatste en in deze algemene
ledenvergadering

besluit als bindende bedrijfsregeling ~ conform artikel l ~ der statuten ~ het
volgende te aanvaardeni

ft Elke dagbladonderneming is gehouden een door het bestuur noodzakelijk
geachte ~ al of niet door of vanwege de overheid toegestane ~ collectieve
abonnementsprijsverhoging toe te passen voor alle door haar uitgegeven
dagbladen ~ en deze niet door latere prijsverlagingen ongedaan te maken ~
Het bestuur bepaalt telkenmale bij bindend besluit ~ als bedoeld in artikel I Z
van de statuten ~ het bedrag van de collectieve abonnementsprijsverhoging
per week ~ per maand ~ per kwartaal en voorzover nodig per jaar~ alsmede de
datum van ingangt

Z In afwijking van het onder l bepaalde~ behoeft een dagbladonderneming
de abonnementsprijs van een door haar uitgegeven dagblad niet te verhogen
wanneer deze reeds meer dan f oa boven de geldende richtprijs ligtt Onder
richtprijs wordt verstaan de thans bestaande gemiddelde abonnementsprijs
van f f ~ l S per weekJ a ~ Hfi per maand en f fq~Sb per kwartaal ~ telkens te
verhogen met de door het bestuur vast te stellen bedragen van de collectieve
abonnementsprijsverhogingen ~
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B ~ Indien door de collectieve verhoging te voigen de abonnementsprijs van
een dagblad meer dan I Oo~o boven de richtprijs komt te liggen ~ dan behoeft
slechts verhoogd te worden tot aan de richtprijs f ~Oo~t

at Bij de in de voorgaande artikelen bedoelde verhogingen dienen de
berekende bedragen als volgt te worden afgerond~ tot aan een halve cent
naar beneden~ vanaf een halve cent len hogerl naar boven~

Amsterdam~ ZZ mei IW O ~
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LIJST VAN NOTITIES

Uitgangspunten voor het marketing~beleid in het dagbladbedrijf

l t Drs MtL~Snijders en J~Rt Soetenhorst~ De krant in het nauw ~
J ~ At Boom en Zoon~ Meppel lg~Z ~ pagina fiS ~
Z ~ Wij komen op deze stelling uitvoerig terug in hoofdstuk ~I t
Ot Philip Kotler~ Marketing management~secondsecondedition~ Prentice
Englewood Cliffs~ New Jersey~ pagina l S~
qt Met de woorden Imarketing~systeeml bedoelen wij het Imarketing~
systeml in de specifieke betekenis~ die Kotler aan dit begrip gaf en dat wij
op pagina Zb e~vt nader uitwerken~

Meerdere markten voor een ambigu product

l t De dagbiaduitgever~ die zijn krant elders laat drukken~ wordt bij de
vaststelling van de externe drukkosten in principe met tenminste een deel
van dezelfde problematiek geconfronteerd~
Zt Zie hoofdstuk fit
R ~ I n hoofdstuk S ~ fi en l O komen wij op deze interdependentie~ op het
begrip autoriteit en op het terzake verrichte onderzoek uitgebreider terugt

Het marketing~systeem van het dagbladbedrijf

lt Zie Kotler~ op~ cit pagina J Ot
Zt Zie Kotler~ opt cit~ pagina S l ~
R ~ Omdat de onderneming haar tussenpersonen tussen onderneming en
markt zelf kiest~ hetgeen tevens het geval is met haar leveranciers~ bet
schouwen we de leveranciers en tussenpersonen als tot de onderneming
behorende~ grotendeels beheersbare elementent
~l t Zie Kotler~ opt cit~ pagina aZt
fit Zie Kotler~ op~ cit~ pagina IS en Et Jerome Mct Carthy~ Basic Marketing~
A ManageriaiApproach~ rev~ edt ~Homewood~ Ill ~ Richard D ~ Erwin~ Inct
lJfial ~ pagina OStaO ~
Eït Zie Kotler~ op ~ ciL pagina Qa ~
~ ~ Zie Kotler~ opt cit pagina afi ~
Bt Zie Kotler~ op~ cit pagina aZ
Jt Nederlandsch Economisch Instituut~ Rapport inzake abonnementen~
verloop en conjunctuur~ gepubliceerd in Mr Dr M~ Rooij~ Het Dagblad~
bedrijf in Nederland~ HtEt Stenfert Kroese N ~ Vt ~ Leiden lgbfi ~ pagina lHH
etvt
lOt Zie Rooij~ opt cit pagina lgfit
l l ~ De Nederlandse Dagbladpers~ jaarverslag IgZB~ Amsterdam l J~a
pagina IS tabel Zt
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lZ ~ De Nederlandse Dagbladpers ~jaarverslag lgll ~ Amsterdam I WZ ~
pagina Zl en jaarverslag IgZZ~ pagina lHt
l S~ Stichting Media Informatie Centrum~ Verspreidingscijfers Dagbladen
per IS februari IgZQ~ Amsterdam l Wl t
la ~ Zie M ~ ItC ~~ op ~ cit pagina Bl ~
lS ~ Uiteraard hebben deze dekkingspercentages slechts indicatieve beteket
nisi ze kunnen niet hoger zijn dan in de tabel vermeld~ maar ze zijn in ver~
band met doublures in werkelijkheid zeker lagert Voor ons doel zijn ze
echter wel bruikbaar~
lfit Zie N ~ D ~ P ~~jaarverslag fgZJ~ pagina lH ~
l~ ~ Zie M ~ I ~ C ~~ op~ cit~ pagina ZS en Zg
lSt Zie de hoofdstukken fi en Bt
lg ~ Zie Kotler~ op~ cit~ pagina lfiSt
ZO ~ Zie Kotler~ op~ cit pagina l I l t
Zl ~ Zie de hoofdstukken l l en l Bt
ZZt B~BtC~ ~ Bureau voor Budgetten~Controle~ Overzicht reclamebeste~
dingen in pers~ T V~ en radio van merkartikelen en tdiensten IJZB~ Amster~
dam~ lg Ia ~
Z S t Zie ook hoofdstuk a ~ paragraaf B ~ het marketing~informatiesysteem~
Zat In hoofdstuk S wordt uitvoerig ingegaan op de aard van de market~
ing~research~ waardoor deze gegevens kunnen worden verstrekt~
ZSt Zie hoofdstuk S ~
Zfi ~ Zie hoofdstuk l O ~ paragraaf B ~
Zyt Zie Bureau voor Budgetten~Controle~ op~ cittabel l ~
ZHt Zie Kotler~ op~ cit pagina Zafi en Za~t
Zg ~ Zie MtI ~ C ~~ op~ cit~ pagina ZB en Zg ~
BOt NtDtPtJaarverslag IgZB pagina Zl ~
S l ~ Snijders en Soetenhorst~ op~ cit pagina fia etvt
BZ ~ Snijders en Soetenhorst~ optcit pagina óQ etv~
Bs~ Ibid pagina GS en W~
Ba ~ ThtG~W~M~ Manders~ Informatiebehoeften en gebruiksfunkties van
massamedia~ doktoraalskriptie~ Nijmegen I WO ~ pagina S Bt
Sbt Zie Manders~ op ~ ciL pagina qO ~
Sfit Ibid~ pagina ql en aZ ~
B~ ~ Zie Kotler~ op ~ cit~ pagina Z ~I Ht
Sat Zie Rooij~ op~ cit pagina aJ~ en agHt
Bgt Bureau voor Budgetten~Controle~ op ~ cit pagina Z etv~
aO ~ Opgenomen als Bijlage IV bij het Eindrapport van de Commissie
Bedrijfsfonds voorde Pers fC~B~PtJ~ Staatsdrukkerij ~ Den Haag lg~Z ~ pagina
Sq ~
gl ~ Zie M ~ ItCt ~ op ~ cit pagina S Zt
aZt De abnormaal lage percentages van ~r~ in gebied B I IGorinchemj~
l Ur~ in gebied B jMeppelJSteenwijkj~ l T~I in gebied SJ IZierikzeel en
lS~~ in gebied IS IWinterswijklZutpheffi hebben wij buiten beschouwing
gelatent
a S~ Ook Rooij wees reeds op dit verschijnselt In zijn eerder aangehaalde
studie stelt hij op pagina a~ IVoor de landelijke dagbladen geldt~ dat
zij in het verzorgingsgebied~ dat op het centrum van verschijning is georiën~
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teerd~ als regionale dagbladen zijn te beschouwen~ In een stad als Amstert
dam~ waar vrijwel uitsluitend landelijke dagbladen verschijnen~ staan deze
in een onderlinge betrekking als hiervoor voor regionale bladen op dezelft
de deelmarkt is aangegeven~ in een stad als Rotterdam~ waar regionale en
landelijke bladen verschijnen~ staan de laatste in een regionale concurt
rentieverhouding tot elkaar en tot de regionale bladen~~t~I In verband
hiermede is deze regionale functie in hoofdzaak advertentioneel te be~
schouwen en redactioneel vooral voor de regio rond het centrum van
verschijning~
aa ~ Cecil King in lezing~ gehouden op uitnodiging van Panorama voor
Nederlandse hoofdredacteuren~ verslag in Revue der Reclame Expres~
nrt a l ddt i november l W Z ~ pagina E l Y~I t
~I bt N ~ D ~ P ~~ jaarverslag I W R ~ op~ cit pagina IS en Rooij~ op~ cit pat
gina Q ~I lt
Qó~ Zie pagina BOt
~V t Zie ook pagina M en ~l t
gHt Door de oprichting van een afzonderlijke dagbladdivisie binnen de
VtN ~ Ut in november I WZ werd de exploitatie van deze regionale bladen
intern gecoórdineerd~ met uitzondering van het dagblad De Tijd ~ dat
zelfstandig bleef opererent
qJ ~ In dit verband is het van groot belang~ dat de CtBtPt in haar genoemd
eindrapport otat constateeW Iln dit verband moet worden opgemerkt~
dat de toegang van de pers tot de regionale omroep voor de juiste ver~
vulling van haar functie~ niet uitgesloten moet zijC lC~B~Pt~ op ~ ciL
pagina BBj ~
SO ~ Op de betekenis van de signatuur van het dagblad komen wij in
hoofdstuk fi uitvoerig terugt
Sl ~ Zie hoofdartikel Iextkatholiekl in De Tijd van ~ november I M~
SZ ~ Zie C~B~Pt~ op~ cit pagina ZZ en Bijlage l van het C~B~P~~rapport~
pagina IJ sub lZ ~
bB ~ Jaarverslag STER en NtDtP~ lgW ~ I M~
bqt Onder Ibruto advertentie~omzetl wordt verstaan de advertentie~om~
zet vóór aftrek van bureau~kortingen~
SSt Jaarverslagen NtD~P~ lJW ~ l M en B~BtCt~overzichten reclamet
stedingen merkartikelen en tdiensten lJW~l WS t
Bó ~ Aan de hand van advertentietmetingen door het Cebuco werd de om~
zet aan personeelsadvertenties in de dagbladen in l M berekend op rond
f I OOtOOOtOOO ~ tt ~ zijnde ruim l H~I~ van de totale advertentieomzett Omdat
de procentuele omvang van de personeelsadvertenties in l M bepaald niet
hoger was in vergelijking met andere jaren~ hebben wij voor de jaren lJW
tlm I WZ een o~i~ veilig gemiddeld percentage van l bW aangehoudent
W~ B~B~Cttoverzichten reclamebestedingen merkartikelen en ~diensten
lJW~lg M t
Sg ~ Zie noot l I~ pagina fit
bg ~ De indices van de Ioverige omzetten inclusief personeell zijn voor ons
betoog niet relevantt
fiO~ NtDtPt~ jaarverslag lgZl~ pagina BZ en jaarverslag IJZJ ~ pagina Zfit
fil ~ Zie NtDtP~~ jaarverslag IJZI~ pagina BBt
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fiZt NtDtPt Jaarverslag IgJS~ pagina Zfit
fiBt In fgW startte de STERtreclame~
fiat Zie hoofdstuk S ~
fiS ~ NtD ~ Pt ~ jaarverslag IJZS~ pagina SS e~vt
fifit Zie Rooij~ op ~ cit~ pagina ~ aO ~
W~ Exclusief gebouwen en stereottypietapparatuurt
fiH ~ Zie N ~ DtPt jaarverslag lgZl~ pagina Zb en Zfi~
fig ~ Zie NtDtPt~ jaarverslag lgZS~ pagina ZZ en Z S~
~O ~ N~Etk~rapport~ opgenomen en geciteerd uit Rooy~ opt citt
pagina I HBt
~ I~ Zie Rooij~ op ~ cit pagina I Hbt
~Z ~ Zie Dr HtJtAt Hermens~ De bedrijfseconomische betekenis van de
reclame~ H ~ Et Stenfert Kroese~ Leiden l gag ~ pagina B I l~
yB ~ Zie Hermens~ opt ciL pagina S lb~
yQ~ N~DtP~~ jaarverslag lgJl~ pagina Z ~I t
yS~ NtDtP~~ jaarverslag IgZS~ pagina Zfit
yfit N~EtIt~rapport~ geciteerd uit Rooij~ op~ cit pagina IJst IDe vraag
naar dagbladen is dus in het algemeen inelastisch~ hetgeen inhoudt~
dat bij een stijging van het reële inkomen met l ol~ de vraag naar dagbladen
jna verloop van enkele jarenl met minder dan l qo zal zijn toegenomen~~
~ ~I t Zie Rooij~ op~ ciL pagina lJfit
ySt Zie N ~ DtP~Jaarverslag IgZS~ pagina IS en Z S~
~gt Drs PtLtCt Nelissen~ Steunmaatregelen voor de pers~ Revue der
Reclame~ nummer I S ~ IWI~ pagina ~lZ f ~
HO ~ Het heeft ons bevreemd~ dat dit argument noch door de N ~ D ~ Pt noch
door de CtB~Pt is gebruikt bij hun uiteenzettingen voor de overheidt
Bf t Rt Bierstedt~ The Social Order~ Mc~ Graw~H ill~ New York~ II gS I~
pagina lOÓt
HZt EtB~ Tylor~ Primitive Culture~ John Hurray~ London~ I W Z ~ deel I ~
pagina I~~ zie ook Kotler~ opt cit pagina n en Bierstedt~ op~ cit~
pagina I Obt
BOt Een poging daartoe onderneemt Rooy in zijn recente studiet Kranten~
Wetenschappelijke Uitgeverij~ Amsterdam lWa ~ waarnaar wij de geïnteres~
seerde lezer mogen verwijzen~
Ha ~ Zie uitvoerige productbeschrijving in hoofdstuk fi ~
HSt Voor een foutief~ doch te goeder trouw door een redacteur opget
steld bericht dient onzes inziens de hoofdredacteur naar buiten de
volledige verantwoordelijkheid te dragen~ omdat zonder die zekerheid
de journalist op een dagbladredactie zijn verslaggeverswerk niet naar beho~
ren kan verrichtent De journalist dient~ zolang hij zijn werk vakbekwaam
en te goeder trouw verricht~ te kunnen rekenen op volledige en loyale
rugdekking van de zijde van zijn hoofdredacteur~ ook en vooral als
hij fouten maakt~
Bó ~ Bij arrest van de Hoge Raad van Zg april IHgS wordt de directeur van
het dagbladbedrijf als ~de uitgeverl beschouwd~ Zie Rooij~ opt cit~
pagina ZOS e~v~
Hyt Zie voor een uitvoerige uiteenzetting over deze problematiek
hoofdstuk G ~
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HS ~ Ralph Linton~ The study of man~ AppletontCentury~Crofts~ I nct~
New York~ I JBfi ~ pagina aI l en allZt
Hg ~ Zie Linton~ opt ciL pagina alQ en a I St
JO ~ Over gebruiksfunctie en gebruiksfunctie~onderzoek~ zie uitvoerig
hoofdstuk St
J I~ Zie Commissie Bedrijfsfonds voor de Pers~ op ~ ciL
gZt Zie NtDtPtJaarverslagen lgZl~ lg~I en lgZS en Rooy~
Kranten~ op~ cit pagina ZO l e~vt
JB ~ Deze rede is integraal opgenomen in het eindrapport van de com~
missie~ zie C~BtP~~ op~ cit Bijlage V~ pagina SS etvt
ga ~ Zie C ~ B~ P~~ op~ cit pagina fZ en I~S t
gS ~ Ibid~ pagina I Bt
Jfi ~ Ibid~ pagina W~
W t Ibid~ pagina qOt
gH ~ Alphons Silbermann ~ Ernest Zahn~ Die Konzentration der
Massenmedien und ihre Wirkungen~ Econ~ Verlag~ Diisseldorf ~ Wien~
l WO ~ pagina f bbt

De marketingtorganisatie en marketingAnformatie in het
dagbladbedrijf

lt Zie Kotler~ op~ cit pagina ISt
Z~ Henry Bend en James W~ Carrol~ The changing role of the markett
ing function~ Journal of Marketing~ Vol~ XXI~ january IgbY~
S~ Zie noot HS~ pagina ~~t
a~ Theodore Levitt~ Marketing Myopia~ Harvard Business Review ~
July~August l góO~ pagina IS ~ Sfit
S~ Zie ook Dr StWtMt Kuijpers~ Kernproblemen van het commercieel
beleid~ Universitaire Pers~ Rotterdam~ IgfiH~ pagina l ~ B~
f~ Zie Kotler~ op~ cit pagina Z~J~
~~ Zie ook Kotler~ op ~ cit pagina ~Z e~v~

De marketing~research

t t Carl M~ Larson~ The struggle of Paddock Publications versus Field
Enterprises~ Inc~ in Journalism Quarterly~ IN l nrt q~ pagina Y OO etvt
Zt Zie IDe levenscyclus van het dagbladl~ part fi ~ fiZt
S t Zie M ~ ItC ~ verspreidingscijfers~ op~ cit pagina S ~
q ~ W~ Altink~ directeur Stichting N ~ OtPt ~ rede uitgesproken bij present
tatie NtO ~ P ~~ Amsterdam f WZt
S ~ Zie beschrijving klant~variabele~ part Btf ~
ft Als wij in het vervolg spreken over Igezinnenl bedoelen wij het aantal
huishoudens van twee of meer personen plus de alleenstaanden~
~~ Zie bijlage V~
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B ~ Zie bijlage VI~
Jt Beide begrippen zijn ontwikkeld door Drs P~L~C~ Nelissen ten behoeve
van een onderzoek naar lde loop van het abonneebestand van het Lim~
burgs Dagbladl~ ingesteld door het Instituut voor Toegepaste Sociolo~
gie~ Nijmegen~ november tJ~O ~ pagina gO etv~
l O ~ Zie noot SO ~ pagina ~ l t
f l t Zie daarvoor Deel l I I ~ hoofdstuk f Ot
f Z Drst J ~ D ~ Noordhoff~ directeur Stichting NtO ~ P ~~ rede uitgesproken
bij presentatie NtO~ Pt ~ Amsterdam tJ~Z ~
l S t Zie bijlage Vi l t
I a ~ Leden van de TtOtNt~groep zijw N ~ Vt Uitgt Mijt Bonaventura~ De
Geïllustreerde Pers NtV ~~ Uitg~ Mijt The readers Digest N ~ V ~~ Ned~ Rotot
gravure Mij ~~ N ~ V ~ Uitg~ Mij ~ De Spaarnestad~ N ~ V ~ Gebr~ Zomer en Keuning
Uitg~ Mijt ~ Stichting KtR~Ot~ NtCtRtVt~ VtA~R~A~ en NtVt Weekbladpers~
f S~ Ontleend aan ITiming van de reklameboodschapl~ een onderzoek
naar actueel bereik~ uitgevoerd door Intomart BtV~ in opdracht van
Cebuco en RTV~Combinatie~ Amsterdam f J~B ~ pagina f t
IG~ In bijlage VIII publiceren wij enkele gedeelten uit IGeen Dagl~
onderzoek van het Cebuco~ Amsterdam fgfiG ~ betreffende de AtPtX~Jac
tor~
f ~ ~ Pagina konfrontatiekans P~K~K~~ Novum B~Vt~ Haarlem fJ~ ~l~
f St Schreers en Schravendijk~ Kwalitatief media onderzoek~ Rotterdam
f JfiHt
l J ~ IDe autoriteit van het Limburgs Dagblad in de Zuid~Limburgse marktl~
Heerlen f gfiSt
ZOt Zie paragraaf over de concurrentie~variabele~ paragraaf B van hoofd~
stuk B ~ pagina aZt
Zf ~ Als bijlage IX publiceren wij als voorbeeld enkele overdrukken uit
het NtOtPt fJ~Z met betrekking tot kwantitatieve researchgegevens~
ZZ ~ Zie Drs~ J ~ Dt Noordhoff~ rede~ op~ cit~
ZBt INationaal Onderzoek Persmedia fJ~f~fg~Z uitgave Uitgevers~
maatschappij Limburgs Dagblad~ Heerlen IU f ~ pagina Zf t
Zat Voorbeelden zijn~ De autoriteit van het Limburgs Dagblad~ op~ cit
en ILove Storyl~ Verlag Das Beste aus Readers Digest~ fg~Z ~
Zb ~ Zie RTVtCebuco IActueel Bereikl en Drs P~L~C~ Nelissen~ Ide dose~
ring van reclame~ de hoeveelheid en het tijdsbestekl~ lezing ten behoeve
van Seminar Media Werkgroep~ Lunteren f J~Ot
Zfit Zie hoofdstuk B ~ paragraaf S punt B ~ de culturele factoren~ pagina n~
~~ Zie paragraaf f van dit hoofdstuk~
ZH~ Zie deel l I ~ hoofdstuk Fi~
ZJ~ Zie pagina fOt ~

fi Het productbeleid op de abonnementenmarkt

ft OlHara~ RtC~ Media for the Millions~ New York pagina b ~
Z GtW~ Marsman~ De katholieke dagbladpers in sociologisch perspect
tief Van Gorcum en Compt N ~ V ~~ Assen fJU~ pagina Jbt
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S t De litteratuurstudie ten behoeve van dit onderzoek werd samengevat
in de doctoraalscriptie van Th~ S~WtMt Mandersi IInformatiebehoeften en
gebruiksfuncties van massa~medial~ op ~ ciL
~~ Zie Marsman~ op~ cit pagina Hyt
S~ Dit laatste geldt uiteraard niet altijd wanneer hij op reis of althans
niet thuis een dagblad ter hand neemt~ Dan zal de voorhandenheid van
een toevallige krant de doorslag geven~ eenvoudig omdat er dan van
keuze geen sprake is~
fit ~In antwoord op uw schrijvenl~ onderzoek Instituut voor Toeget
paste Sociologie~ Nijmegen IJM~
~ ~ Thomas van Aquino~De regimine principum~
Bt M~ Brouwer~ Juist tegen leuk~ opstel in de bundel ~Selectiviteit
in de massacommunicatiel~ afscheidsbundel aangeboden aan Prof~ Mr Dr
M~ Rooy~ van Loghum Slaterus~ Deventer MI l ~ pagina l lg ~
gt William Stepherson~ The play~theory of mass communication~
Chicago l Jfi~t
lO~ Zie hoofdstuk B ~ pagina ~ ~ en M~
l l ~ Zie Marsman~ op~ cit pagina l bgt
lZ~ Ibid pagina lfiOt
lBt Zie noot lZ~
la ~ J ~ G ~ Stappers~ Selectiviteit van de communicator~ opstel in de
bundel ISelectiviteit in de massacommunicatiel~ op~ cit pagina al ~
lS ~ Wij willen hiermee niet de rechtmatigheid bestrijden van een bestel~
waarin de uitgeversfunctie met de redactionele functie samenvalt~
Wij willen er slechts op wijzen~ dat een dergelijk samenvallen geen
verbetering impliceert in de communicatie tussen redactie en audience~
lfit De Journalist~ orgaan van de Nederlandse Vereniging van Journa~
listen~ l oktober l~Z ~
lyt J ~ Deltenre~ Betere kranten~ hoofdartikel Revue der Reclame~
IS oktober IJ~Z ~
lH ~ Zie Kotler~ op~ cit pagina IZS ~
M Zie pagina IBSt
ZOt Zie Kotler~ op~ cit~ pagina Afi~
Zlt In bijlage X publiceren wij enkele cijfers uit het IGeen Dag onder~
zoek~ die deze stelling illustrerent
ZZ ~ In bijlage lil publiceren wij een overzicht van het Bureau voor
BudgettentControle l M met betrekking tot de reclamebestedingen
in de verschillende media per branche in het jaar lJyBt
ZB ~ Bedoeld is hier Albert Heyn~
Za ~ Uit concurrentietoverwegingen is het helaas niet mogelijk uit dit
rapport cijfermatige gegevens te publiceren~
ZS ~ Zie pagina lOZ etvt
Zfi ~ Zie bijlage II ~ Regelen voor het Advertentiewezen~ artikel lB ~
Z ~I~ Zie Kotler~ op~ cit~ pagina gS etvt
ZHt Zie Kotler~ op~ cit pagina IZS ~
Zgt Ibid pagina aZat
BO ~ Ibid pagina aZM~
Bl ~ Zie hoofdstuk Jt
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BZt Zie Kotler~ opt cit pagina aZfit
M t Zie Kotler~ op ~ cit pagina aZg ~
Bclt S~WtM~ Ku ijpers~ Kernproblemen van het commercieel beleid
Universitaire Pers~ Rotterdam f gfiH ~ pagina S ~
Bfi~ Zie Kotler~ opt cit pagina aZg~
Bfit Zie Kotler~ op~ cit pagina aB I~
ST Zie Kotler~ op ~ cit pagina aBS ~
BH ~ Ibid~ pagina aBb en aS fi ~
Bgt Wij achten het in dit verband dan ook principieel onjuist~ dat het
N ~ OtPt fgV Z bij de herkenningsvragen van de media een logo~kaart
gebruikte~ waarop de Iogols der onderscheiden media uitsluitend in
zwart~wit afgedrukt waren~ ook wanneer de bladen in hun eigen logo een
kleur toepassen~

~ De prijs van het dagblad

f ~ L~ Meertens~ De organisatie van de verkoop~ H ~ E ~ Stenfert Kroese
N ~ V ~~ Leiden fgSa ~ pagina at
Zt F~ Benham~ Economics~ Pittman and Sons~ London I gag ~ pagina fSt
B ~ Ontleend aan Kuijpers~ opt cit pagina ta ~
q ~ Het probleem van de prijs per eenheid product wordt besproken
in de volgende paragraaf
St Zie pagina fi~t
fi ~ Jt Stockley~ The increasing importance of circulation revenue~
lezing op Esomar seminar~ Munchen~ fM t
~ ~ Zie pagina fi~ ~
H ~ Ibid~
g ~ A ~ Wolfe en Pt Bartram~ How research can help to get the price
right~ lezing op Esomar seminar~ Munchen~ november IJnt
lOt Zie pagina ~O en ~ I t
f ft In bijlage XII hebben wij het betreffende bindend besluit van
de NtDtPt opgenomen~
lZ ~ Zie pagina M~ t

H De verkoopt en distributiekanalen naar de abonnementent
markt

f t Zie Meertens~ op~ cit pagina BS en FiJt
Z ~ M~ ItCt~cijfers l J~ZBij het ter perse gaan waren wel de versprei~
dingscijfers over VJ ~I a ~ maar nog niet de oplagepublicatie over I g ~l a
beschikbaar~ Er is echter geen reden te veronderstellen~ dat in de vert
houding abonnementen ~ losse nummers een belangrijke wijziging
is opgetreden~
Bt Zie N~D~Pt~ jaarverslag pagina M ~
at Zie organisatieschema pagina J~t
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De promotie van het dagblad op de abonnementenmarkt

l ~ Zie Kotler ~ op~ cit pagina s Ifit
Z Ibid pagina fiZa ~
B ~ Zie Marsman ~ op ~ cit pagina BS e~ v ~
qt Zie pagina lHH etv ~
S t Zie NtD~P~~ jaarverslag IJZI~ pagina Zl ~
fit Mediatbegripsomschrijvingen ~ samengesteld door de Werkcommissie
StO ~ Mt fStudiegroep Oriëntatie Mediakursusl ~ Stichting Reclame~
onderwijs~ Amsterdam lgfig ~ pagina aZ en aB ~ De tweede uitgave~ onder
de titel I Media~begrippenlijstl ~ verschenen in l gM~ wijkt hier niet
wezenlijk van af ~
~ ~ lbid pagina Zl ~
Ht Zie Kotler~ op~ cit pagina ól~t
J~ Ibid~ pagina ~OS~
l O~ At Goudvis~ Taak van de ~vlotte verkoperevolueert zeer snel ~
artikel in Elseviers Weekblad van l ~l februari IJIB~ pagina Zlt
l l ~ Zie Meertens ~ op~ cit~ pagina ~I H e ~ vt
lZ~ Zie grafiek pagina lM~
lB ~ Zie NtDtPt ~ jaarverslag fgZl~ pagina Zfit
lat Voor het begrip Ipeilprijs ~ zie pagina S ZOt
lS ~ Zie Meertens ~ op~ cit~ Hoofdstuk XIV~ de grondslagen van de ver~
kooptechniek~ pagina MO e ~ v ~
lfi ~ Zie bijlage II ~ artikel lBt

Het productbeleid op de adverteerdersmarkt

lt Zie opmerking onder hoofdstuk ~~ paragraaf ~tlt ~ pagina lga e ~ v ~
Zt Zie pagina IBSt
B ~ Deze Regelen zijn opgenomen als bijlage II ~
~l~ Zie pagina IBH ~
St Zie pagina IZZ ~
fit Zie pagina llfi etvt
T Zie pagina ISSt
E t Zie pagina lgS etvt
Jt Nationaal Dagblad Onderzoek lJfifi ~ Amsterdam lgfi ~I~ Die
Beachtung von Anzeigen in regionalen Abonnementzeitungen ~
Regionalpresse ~ Frankfurt IMain ~ l J~l ~ Messverfahren der Anzeigent
wirkung und die Faktoren ~ die die Anzeigenwirkung beeinflussen ~
Heinrich Bauer Verlag ~ ongedateerd ~
lOt Zie pagina l ~I g en lBH e ~ v ~
llt Zie pagina BOa ~
lZ ~ Zie pagina Zg ~l e ~ v ~
l S~ Zie hierover hoofdstuk S ~ Zt ~ pagina l l T
lqt Zie pagina lfi~ ~
lS ~ Zie pagina lS ~l etv~
tfit Bronnew N~D~P~ jaarverslag IJZf en Jaa rverslag Nederlandse Bank N~ V
lJZB~
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W~ Zie N ~ Dt K~jaarverslagen lgZl~ IgZZ en IgZR~
lHt Zie STER~ jaarverslagen IJZI~ IJZZ en I~Mt
lJ ~ Bij de bestudering van de levenscyclus van het dagblad in de abonne~
mentensector was het zinvol de Isalesl~ uitgedrukt in eenheden
product dus in betaalde abonnementen af te zetten Iper capital tegen
het aantal Nederlandse huishoudenst Dit was mogelijk~ omdat de ~salesl
in dat geval tegen praktisch gelijke abonnementsprijzen inderdaad in
hoofdzaak aan de huishoudens verkocht wordent Theoretisch kunnen
in de advertentietsector de ~salesl worden uitgedrukt in advertentiet
kolommillimeters~ zij het dat de jaaromzetten van de gezamenlijke Neder~
landse dagbladen dan in astronomische getallen moeten worden
uitgedrukt~ terwijl bovendien de mm~ttariefprijzen ~ en zelfs de peil~
prijzen ~ per blad zeer verschillend zijnt De Nederlandse
gezinshuishoudingen te gebruiken als Iper capitalteenheid lijkt ons
zinloos~ omdat deze huishoudingen niet de markt voor de adver~
tentie vorment deze wordt immers gevormd door de gezamenlijke
adverteerders~ Vandaar dat wij het zinvoller achten de levenscyclus
uit te drukken in de percentages die de bruto advertentietomzetten in
de loop van een aantal jaren uitmaken van het bruto nationaal produktt
Dit heeft het voordeel~ dat een vergelijking met andere media ~ in
dit geval de STERtreclame ~ gemaakt kan worden~
ZO~ De Inetto verschuivingenl geven het saldo weer van de bruto
verschuivingen van en naar de verschillende medium~typen~
Zlt Zie NtDtP ~~ jaarverslag IJZZ pagina ZHt
ZZ~ Zie pagina l~l etvt
ZB~ Zie noot g op pagina ZH l t
Zat Zie ook Dr F~ Roels~ Psychologie der Reclame~ H ~ JtN ~ Becht~
Amsterdam l JSZ ~ pagina l Sfi e~vt
ZSt Zie hoofdstuk ~ en hoofdstuk l St
Zfit Zie pagina l ~g en l HH etvt
Z~ Zie noot J ~ pagina ZHat
ZH ~ Zie ook hoofdstuk B ~ Btlt ~ pagina I lt
ZJ ~ Zie pagina al etv~
BOt Een en ander wordt door verschillende onderzoekingen bevestigd~
Zie Iln antwoord op uw schrijvenl~ op~ cit en diverse onderzoekingen
van de A ~ N ~ P ~ A ~
SI Zie pagina lSJ etvt
BZ ~ Zie hoofdstuk b ~ pagina IOZt
HB ~ Zie de voetnoten l~ ~ lH en lg op pagina IZZ ~
Ba ~ Zie in dit hoofdstuk pagina ZWt
B S~ Zie pagina lJb e~vt
Bfit Zie hoofdstuk l S~
W~ Mr Ct Houwert~ jaarrede N~ D ~ P~~ Amsterdam l WB ~
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De advertentieprijs

l ~ Zie ook de uiteenzetting in hoofdstuk ~~ pagina I J S etvt
I Peter Udo Bintz~ Marketing fiir die Zeitungsanzeige~ Zeitungs~Vert
lag und ZeitschrifternVerlag G ~ m ~ b ~ Ht ~ Bad Godesberg IWO ~ pagina BY
etv ~ Zie ookt Ht Engelmann en Jt Krumm ~ Die Kostenentwicklung
der deutschen Tageszeitungen in den Jahren IJEQ~ IJSZ~ in Zeitungst
verlag und Zeitschriften~Verlag ~ Das Organ fur Presse und Werbung ~
Nr ~ BH IBJ Il JfiS ~ pagina I W fi etv ~
Bt Zie part ~tZtZ pagina ZO ~l etvt
~l t Zie tabel op pagina ZOOt
S t Zie pagina ZOO etvt
fit Zie pagina fifi e ~ vt
~t Zie Rooij ~ op~ cit~ pagina I Hat
Ht Zie pagina GS etvt
gt Ontleend aan B ~ GtJ ~ Stoelinga ~ Peilprijstformule is passé~ Revue der
Reclame IW~ pagina SOS etvt
~ O ~ SOOO mmtregels is de gemiddelde omvang van een advertentiepagina ~
l l t Zie Rooij ~ op~ cit ~ pagina l fO ~
l I Zie Stoelinga ~ op~ cit
I Bt Zie Rooij ~ op~ cit ~ pagina I fiO ~
I a ~ Zie Rooij ~ op~ cit ~ pagina I fiOt
I S ~ Een uitzondering op deze algemene gang van zaken vormde de tariefs~
verhoging in lg~~ tengevolge van de exorbitante stijgingen van de papierprijst
lót Zie paragraaf S~ Z ~ pagina SS etv~
l ~I t Zie pagina BOa en JOSt

De verkoopkanalen in de advertentiesector

l~ Zie Kotler~ op~ cit~~ pagina I SZt
I Zie pagina BHI~
Bt Daarnaast kent men de figuur~ dat een aantal dagbladen een gezamenlijke
verkooporganisatie hebben opgericht~ zoals bijvt de Regionale Dagblad Pers
lR~DtPtj en Kring B~Vt
~~ Zie pagina bat
bt Zie hierover hoofdstuk I fii De collectieve marketing voor het dagblad~
bedrijft
fi ~ Zie tabel B ~ pagina afi ~
T Zie pagina ZZa e~vt
Bt Zie pagina Zla en ZIIS~

De promotie van de dagbladadvertentie door het indivit
duele dagbladbedrijf

l~ Zie bijlage Ilt
Zt Zie pagina ZBB e~vt
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S t Zie paragraaf BtZ ~ pagina Sbt
a ~ Voor de betekenis van de in dit verband te gebruiken termen mogen wij
kortheidshalve verwijzen naar hoofdstuk J ~ pagina M e~vt
S t Onder overlijdensherdenkingén wordt verstaan de aankondiging van
kerkelijke zeswekendienst of jaardienst ter herdenking van het overlijden van
een familielidt Voorts vallen onder deze rubriek ook dankbetuigingen bij
jubilea of begrafenissen en als bijzonderheid typisch voor de stad Maastricht
e~o~ de aankondiging van eerste communiet
fit Zie pagina ZB~I~
~t Zie Kotler~ opt cit~ pagina l S Z ~
Bt Wij blijven spreken over Iwederverkopers ~ omdat die groep meer omvat dan
alleen de detailhandelszaken~ bijv~ horecabedrijven zijn wel wederverkopers~
maar geen detaillisten in de strikte zin~ Onder de groep wederverkopers verstaan
wij ook de makelaars in onroerend goedt Hoewel zij in strikte zin geen wedert
verkopers zijn~ richten zij zich toch ook rechtstreeks tot de consument en
daarom kunnen hun promotionele problemen voor een groot deel met die van
de Iwederverkopers gelijkgeschakeld worden~
J~ Zie paragraaf gZpagina Zaa e~v~
lO~ Onder de term Iregionaal verspreidingsgebiedl verstaan wij het gebied van
de regionale dagbladen en het gedeelte van het verspreidingsgebied van de
nationale dagbladen waar deze een regionale functie vervullent Zie ook
noot aB onder hoofdstuk B ~
l lt Zie pagina Zq I t
lZ ~ Ontleend aan Meertens~ op~ cit~ pagina Blt
lBt Zie pagina Z ~UI~
la ~ Het begrip bezoekkosten wordt behandeld in paragraaf IB ~ Z ~ Z A~ zie
pagina S bBt
lfi ~ Zie pagina Z~IQ~
lfi~ Zie voor een uitvoerige uiteenzetting pagina ~Mfi etv~
l ~I t De kwalitatieve aspecten van het verkoopplan worden besproken in
paragraaf IJ~ ZtB en l S~ Ztg
lS ~ Zie voor een uitvoerige uiteenzetting hierover hoofdstuk fi ~ pagina lOZ e~v~
lg ~ In de Cebuco~Nieuwsbrief van mei I M wordt een voorbeeld gegeven op
welke wijze dit kan geschieden~
ZO ~ Zie hoofdstuk J ~ pagina ZBBt
Zlt Zie pagina ZbYt
ZZt Zie uitvoerig pagina M e~vt
ZB ~ Gedeeltelijk ontleend aan C~AtO~tbuitendienst Limburgs Dagbladt
Z g t Aangezien de vaststelling van Tmm een zaak van redelijk overleg tussen
uitgever en vertegenwoordiger dient te zijn~ waarna Tmm voor het komende
jaar een criterium is~ zal Tmm per jaar moeten worden vastgesteld en niet
tussentijds in het voordeel van de uitgever kunnen worden aangepast~
ZS ~ Zie pagina Z S Q ~
Zfit David Ogilvy~ Confessions ofan advertising man~ Ballantine Books I nc~~
New York~ lg~l ~ pagina filt
r~ lbid pagina aJ~
Zgt Zie Bureau voor Budgetten~Controle~ op~ citt tabel III ~
ZJ ~ Zie N ~ DtP~~ jaarverslag f~M~ pagina Zfi ~

hZg



BOt Wanneer wij verder in deze paragraaf spreken over bureaus~ bedoelen wij
de erkende reclametadviesbureaus~
Blt Zie Kotler~ opt cit pagina l~t
BZ ~ Zie verder hierover hoofdstuk lSt
BBt Zie pagina gfi e~vt
Bat Wij blijven de Engelse term hanteren om daarmee het verschil tussen
Ipublicityl~ als positieve~ door de ondernemer zelf nagestreefde publiciteit~ te
onderscheiden van alle andere vormen van publiciteit over de onderneming~ die
tot stand kan komen op initiatief van de publiciteitsmedia en die zowel positief
als negatief kan zijnt Het reageren op dergelijke negatieve publiciteit zal meestal
geen taak van het promotioneel beleid zijn~ doch een public~relationstaak~
S bt Voor de dagbladen betekent dit~ dat de mediatresearch niet beperkt mag
blijven tot de bekende bereiksonderzoeken~ maar ook kwalitatief onderzoek
dient te bevattent
Bfit Om redenen als omschreven op pagina ZBS beschouwen wij public
relations niet als een promotioneel instrumentt Dat betekent uiteraard~ dat een
goed verzorgde PtR~ geen positieve invloed op de activiteiten op de advertentiet
markt zou uitoefenent
B~ ~ Zie pagina BZBt
BH ~ Zie voetnoot B onder hoofdstuk lBt
Bg ~ Zie pagina lfiO e~v~
QOt Gegevens berekend op basis van door het Cebuco verrichte advertern
tiemetingen~

Het marketing~plan

lt Zie ook pagina ZO ~
Zt Drs JtHtJt Cuypers~ Corporate strategy en planning~ artikel in Marketing~
handboek voor commerciële beleidsvraagstukken~ op~ cit pagina gOZO ~
S t Zie Kotler~ op~ ciL pagina ZBl en H J~ Ansoff~ Strategies for Diversification~
Harvard Business Review~ septemberloktober lJb l~ en David J ~ Luck en
Arthur Et Prell~ Market Strategy~ New York~ Appleton~Century~Crofts lgfiH ~
pagina l~btlBB ~ en Alex F~ Osborn~ Applied Imagination~ Be herziene edities~
New York~ Charles Scribner s Sons IJfiB ~ pagina ZHfi en ZB~ ~
a ~ Wij gaan er daarbij van uit~ dat de marketing~afdeling een zelfstandig
profittcentre is~ dat de producten van de productie~afdeling inkoopt tegen een
IoffJactoryltprijst Zie hiervoor paragraaf IStZ ~ pagina qOS etvt
S ~ Prof~ Dr PtJt Verdoorn~ Het commerciële beleid bij verkoop en inkoop~
Ht Stenfert Kroese N ~ Vt ~ Leiden lgJl ~ pagina IS e~vt
fit Zie paragraaf Stl ~ pagina IOB ~
~t Zie paragraaf fita ~ pagina l~Ht
Bt Indien de verbeteringen na het jaar van invoering gecontinueerd worden~
kunnen deze marketingtkosten zonder toeslag definitief in de Ioff~factoryl~prijs
worden opgenoment
g ~ Voor het begrip Ioffifactory~~prijs zie paragraaf lb ~ Z ~ pagina QOS e~vt
lOt Zie pagina lga e~vt
l l ~ Zie pagina Zaat

Lijst van notities SZJ



lZ ~ De Ioffifactoryl~prijs bevat dus het normale aantal ~redactionele~advertern
tionele extra paginalsl~ Indien het extra aantal het volgend jaar wordt geconti~
nueerd~ kan het in de Iofftfactory~~prijs worden opgenoment
lR ~ Zie pagina RRy etv~
lat Zie pagina ZlO etv~

IS De uitvoering en beheersing van het marketing~plan

l ~ Zie Ogilvy~ op~ cit~ pagina SI en bZ ~
Z ~ Zie Kotler~ op ~ citt pagina ~I bS ~
R ~ Zie pagina lJH etv~
gt De praktijk van het cumulatief bezettingspercentage is door Prof~ Dr J ~ van
Springel ontworpent Zie hiervoori
~ Prof~ Dr Jt van Springel F~I~EtJ~~Doc~ ~ dossier of documentation No~ fi ~
Rentability of pressenterprises and space control~ Paris~ lgfiB ~ pagina Zfit
~ Van Springel ~Diagnoses and therapy of daiiy press management~ Gazette ~
Persinstituut~ Universiteit Amsterdam~ Volt X~ nr~ a ~ lJfiI~ pagina ZgfiBl~ en
Volt XI~ nrt g~ pagina ZW~SZZt
~ R~ Eisenhardt~ Betriebsanalyse und Betriebsvergleich~ Konzentration
G~m~btHt~ Bad Godesberg~ lJfib ~
~ de commissie Davey~L ëconomie des moyens de communications de masse~
Deel I ~ pagina l~gS ~ Deel II ~ pagina S tZHH ~ l W O ~ Staatsuitgave~ Ottawat
~ Proft Dr At Nieto Tamargo~ La empresa periodistica en espana~ edic~ univt
de Navarra~ S ~ A ~ Pamplona lgTB ~ pagina lOl e~v~
St Indien in een onderneming de marketing~afdeling als profittcenter
functioneert~ moet men stellen~ dat Ka ~ Oa t MKa en Kd t Od f MKd~
waarbij
Oa ~ Offtfactory prijs advertentie~paginals
MKa w Marketing~kosten advertenties
Od ~ Offtfactory prijs redactiepaginals
MKd ~ Marketingtkosten abonnementenexploitatiet
fi ~ Drst I ~ CtMt van Kooten~ De marketing~audit~ Tijdschrift voor Marketing~
I WZ ~ Nrt B ~ pagina Zfi e~vt
I~ Abe Schuchman~ The marketing auditt Its nature~ purposes and pro~
blems in managerial marketing~ Richard D ~ Irwin Inct~ Homewood~ Illinois
lgfiZt
St Zie ook Kotler~ op ~ cit pagina ~~B e~v~

De collectieve marketing voor het dagbladbedrijf

lt Zie pagina W e~v~
Zt Zie pagina lOZ e~v~
B ~ Zie pagina SIS e~vt
~l~ Zie pagina ZlJ e~vt
S ~ Zie hoofdstuk lR ~ pagina SW etv~
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fit Zie Ogilvy~ op ~ cit pagina fiZ e~v~
~~ Zie pagina ZW t
B ~ Zie pagina SIS e~vt
Jt Zie pagina Zaa etv~
lO ~ Zie pagina ZaS t
llt Zie pagina Zaó~
lZt Zie pagina ZW~
l J~ Zie pagina Z SS e~v~

Van dagbladbedrijf tot communiecatiebedrijf

lt Zie Silbermann en Zahn~ op~ ciL
Zt Zie hoofdstuk la ~ pagina RgRt
S t Het structuuronderzoek in de grafische industrie~ deel S ~ mogelijke wissel~
werking tussen traditioneeltgrafische en nieuwe kommunikatie~media~ rapport
opgesteld door het Instituut voor Grafische Techniek TtN ~ O ~~ januari l US t
~l t Prof~ Mr Dr Mt Rooij~ Lokale fregionalel kabelomroep en de dagbladen~
Amsterdam~ april MS~
St Zie hoofdstuk fi~ pagina l S~l e~v~
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Summary

This study about marketing in the newspaper~business is based on three
main pointst
I~ Editorial~ Marketing in the newspapertbusiness must not touch the
editorial independence at all~ Meaning~ that marketing management has only
an advisory function towards editorial managementt It is however reasonable
in a marketing~orientated newspapertconcern to expect the editorial staff to
take into consideration the advise of the marketing management~ within the
framework of the responsibilities of the editors~
Z ~ Business~economicalt The newspaper is an ambigu product~ It contains
editorial and advertising information for the readert At the same time the
newspaper supplies advertisement services to the advertisers~ The newspaper
is sold as an informatiornmedium on the readers market~ at a certain price~
through certain sales~channels and with the use of certain promotional
instrumentst The advertisement service is sold on the advertisers market~ at
other prices~ through other sales~channels and with the use of other promot
tional instrumentst Although both commercial activities show a large
measure of interdependency~ they are no doubt different commercial acti~
vities on different markets~ In principle the aim should be to make both
activities paying off~ in other words to achieve a profitable exploitation~
both on the readers market as on the advertisers markett An indispensable
condition for this is an adequate price policy~ A specification of the costs
connected with the exploitation on the readers market and of the costs
connected with the exploitation on the advertisers market will be necessary
to achieve a good price policy in both sectorst The opinion that the
costs of both exploitations form an economical unit~ which cannot be split~
is rejected~
a~ Commercialtorganisationt The establishment of a marketing~organisation
in the newspaper~concern is more than reorganising the salesAepartmentt
Marketing management is one particular part of enterpriserls taskst It
touches however other enterpriserls tasks as production management~
financialteconomical management and personnel management~ The establish~
ment of a marketing organisation touches thus the whole of the company~
and all departments within this companyt

From these three leading points the marketing management in the news~
paper~concern will be discussed in this study~ based on the views on
marketing management in general~ as developed by Philip Kotler~
This study consists of four partst
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In the first part Ithe position of marketing in the newspaper~company~~ the
marketing system~ marketing organisation and marketing informatiorn
system in the newspapertcompany will be discussed~ In the final chapter of
this first part attention is paid to the meaning of the marketing research for
the marketing activities in the newspaper industryt

In part two the marketing instruments in the readers market are discussed~
Successively there will be chapters about product policy~ price policy~
distribution policy and promotional policyt The product policy in the
readers market is covered for a great deal by the editorial policy~ It is shown
that marketing management can offer a considerable amount of aids to the
editor in order to achieve a better marketingttechnical product~ without
touching the independence of the editorial staff~ In this connection the
specific publisherrs responsibilities~ also for the contents of the newspaper
is discussed~ The polarisation between publisher and editor is turned down~
Advocated however is an integration of both responsibilities etgt by putting
the chief~editor on the board of the newspaper~concern~ in which function~
as managerlchief~editor~ this functionary can both accept publisherls
responsibilities and chief~editorial responsibilitiest In the chapter on price
policy in the readers market attention is paid to the necessity of splitting
the costs of the readers market exploitation and the advertisers market
exploitation in an administrative way~ to achieve a price policy~ that is also
based on a realistic view of the costs of both exploitationst The price~
elasticity in the readers market is also discussed~ The impossibility is pointed
out to handle the price of the subscription as a marketing instrument within
the present price policy of the Dutch Newspaper Association~ although this
would be desirable on more than one segment of the readers markett
The physical distribution of the newspaper and the salestchannels in the
readers market are discussed in a separate chapter~ as well as the application
of the four promotional instrumentst advertising~ personal selling~ publicity
and sales promotiont

In part three of this study the marketing instruments in the advertising
sector are discussedt Here too attention is paid successively to product
policy~ price policy~ distribution policy and promotional policy~ When
discussing the product policy a distinction is made between the intrinsical
and the extrinsical quality characteristics of the newspaper~advertisement~
As intrinsical characteristics are discussed qualities like printing quality~
size~ position and colour of the newspaper advertisement~ whereas with
extrinsical characteristics most attention is paid to reach and communicative
qualities of the medium~type newspaper~ In the chapter on price policy we
go into the complicated and obsolete price~structure of the newspaper~
advertisement~ as well as into the price~elasticity in the advertising sector~
After a chapter on the salestchannels to the advertisers market~ we go into
the promotional policy for every market~segment in the advertisers markett
As marketsegments a distinction is made between the consumermarket~ the
resellers~market~ the industrial market~ the agencyls market and the govern~
mental market~
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It will be checked in which way the four promotional instruments can be
brought in~ most efficiently into each marketsegment~

Part four contains marketing~planning~ the implementation of this and the
control on the execution~ Separately the marketing~planning in the readers
market and in the advertisers market are discussed and following this the
integrated marketing~planning for the whole of the newspapertbusiness~ This
integrated marketingtplanning is necessary~ because the activities in the
advertisers market must be tuned in with the activities in the readers market
and vice versat Described are some controltinstruments~ especially the possit
bility to consider the marketing department as a separate profittcentret
Also attention is paid to the system of cumulative space allocation percenv
age as an instrument to guard the profit~ A separate chapter is dedicated to
the possible task of a collective marketing organisation for the newspaper
industry~ In a final chapter the different possibilities for diversification in
the newspaper industry are pointed outt Special attention is paid to the
exploitation of the modern media as radio~ television and cablettelevisiont
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