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Samenvatting g 
Inleiding:: De marketing van regionale dagbladen 

Ditt proefschrift behandelt de marketing van regionale dagbladen. Door middel van een 
bredee en internationale studie in Duitsland en Nederland is een eerste aanzet gedaan 
omm te voorzien in de bestaande onderzoeksleemte tussen marketing- en communicatie-
wetenschapp op het gebied van dagbladmarketingonderzoek. 

Driee vragen stonden in dit onderzoek centraal; welke marketingactiviteiten worden door 

regionalee dagbladen ingezet voor het bewerken van hun lezersmarkten? Wat is het verband 

tussenn het marketingsysteem waarin dagbladen opereren en hun marketinginzet; en 

welkee bijdrage levert marketing aan het oplagesucces? 

Inventarisatiee van marketingactiviteiten in het regionaal dagbladbedrijf 

Beantwoordingg van de eerste onderzoeksvraag nodigde uit tot een - in communicatie-
wetenschappelijkk onderzoek tot nog toe niet verrichte - inventarisatie van de bestaande 
marketinginzett van regionale dagbladen. Tegelijkertijd werd hiermee getoetst in hoeverre 
uitt de marketingliteratuur bekende, en in andere branches gehanteerde, marketingconcep-
tenn ook in regionale dagbladondernemingen worden gehanteerd. Regionale dagbladbedrij-
venn blijken talrijke strategische en operationele marketingmaatregels in te zetten, en ver-
schillenn hiermee niet of nauwelijks van ondernemingen in andere branches. Regionale dag-
bladenn anno eind jaren 90 zijn op veel marketinggebieden actief; zij doen aan diversificatie 
enn deinzen ook voor een nieuw medium als Internet niet terug - al zien veel managers het 
Internett eerder als vorm van verweer tegen potentiële concurrentie dan als veelbelovend 
marketinginstrument.. Veel dagbladen hebben zich geherpositioneerd. Zij hebben hun 
redactionelee inhoud uitgebreid en er zijn verschillende instrumenten uit de marketing-mix 
ingezet.. Toepasbaarheid van marketingconcepten op regionale dagbladen blijkt dus geen 
intrinsiekee problemen op te leveren, en ook de marketingkennis van de marketingmanagers 
vann regionale dagbladen blijf t niet achter bij die van andere branchevertegenwoordigers. 

Dee resultaten doen echter tevens vermoeden dat het 'marketingdenken' zich nog niet op 

allee niveaus volledig als 'richtinggevende' filosofie binnen het dagbladbedrijf heeft door-

gezet:: de marketingoriëntatie binnen uitgeverijorganisaties vertoont over het algemeen 

nogg een aantal tekortkomingen. Volgens de ondervraagde marketingverantwoordelijken 

betreffenn die tekortkomingen met name een beperkte mate van 'marketingdenken' van 

specifiekk enkele afdelingen binnen de branche, met name op redactioneel niveau. 
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Dee inventarisatie van marketinginspanningen laat in de meeste van de onderzochte uit-
geverijenn ook nog een gebrek aan systematische lange termijn marketingplanning zien. 
Inn de meeste dagbladondernemingen zijn het anno 2000 nog steeds vooral operationele 
zakenn die de agenda van de marketingactiviteit bepalen. Bij het grootste deel van de 
onderzochtee dagbladbedrijven zijn, tenminste tussen 1995 en 2000, marketingplannen en 
strategieënn nog sterk impliciet geformuleerd en nog niet gebaseerd op, op marktonder-
zoekk geënte, systematische lange termijn planning. Bestaande lange termijn markering-
doelenn en strategieën richten zich bovendien nog vaak vooral op de advertentiemarkt, 
enn veel minder vaak op de lezersmarkt. Daar waar wel op de lezersmarkt wordt gemikt, 
iss het voornaamste doel vaak het winnen van nieuwe lezers. Slechts in uitzonderingsge-
vallenn wordt de binding van bestaande lezers met het dagblad die prioriteit gegeven die 
zijj  verdient met het oog op verzadigingsverschijnselen in de onderzochte markten. 

Determinantenn van marketingactiviteiten in het regionaal dagbladbedrijf 

Beantwoordingg van de tweede onderzoeksvraag laat zien dat de marketingactiviteiten 
vann regionale dagbladen nauw samenhangen met een aantal kenmerken van het marke-
tingsysteem.. Het betreft hier vooral markt- en organisatiestructuurspecifieke kenmerken 
zoalss de concurrentiesituatie en de oplagehoogte, maar in geringere mate ook het land 
enn de ondernemingsvorm. 

Alss marketinggedrag vergeleken of zelfs beoordeeld moet worden, dan moeten deze ver-
schillendee kenmerken van het marketingsysteem dan ook in acht worden genomen. Er 
zijnn diverse aanwijzingen dat verschillen in de marketing van de regionale dagbladen in 
Duitslandd versus Nederland niet zozeer door culturele verschillen worden verklaard, 
maarr door deze markt- en organisatiestructuurspecifieke kenmerken van het marke-
tingsysteem.. Het is bijvoorbeeld bijna vanzelfsprekend dat monopolistische dagbladen 
opp grond van hun veilige positie minder marketing in hoeven zetten dan concurrentie-
bladen.. Hetzelfde geldt voor dagbladen met een grote oplage; zij hebben in de regel meer 
financiëlee middelen ter beschikking dan dagbladen met een kleine oplage. De grootste 
verschillenn tussen Duitse en Nederlandse dagbladmarketing zijn dan ook gelieerd aan 
landsspecifiekee kenmerken van het marketingsysteem, met name de positionering en 
operationelee marketingmaatregels. Op strategisch gebied is er minder verschil in de mar-
ketingg van Duitse en Nederlandse dagbladen. Dit is evenmin verwonderlijk; dagbladen 
inn beide landen hebben immers met hetzelfde probleem te kampen: een sluipende lange 
termijnn afname van hun lezerspubliek. 
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Dee invloed van marketingactiviteiten van het 
regionaall dagbladbedrijf op oplagesucces 

Bijj  het beantwoorden van de derde onderzoeksvraag naar de invloed van marketing op 
hethet oplagesucces tussen 1995 en 2000 is rekening gehouden met bovengenoemde markten 
ondernemingsstructuurspecifiekee factoren. Uit de resultaten blijkt dat de marketingactivi-
teitenn van de onderzochte dagbladen in zijn algemeenheid een positieve invloed hebben 
gehadd op het oplagesucces. Uit de veelheid aan beschouwde marketingconcepten komt 
inn het bijzonder een marketinggeoriënteerde organisatievorm, een systematische marketing-
planning,, diversificatieactiviteiten en een lokale positionering als succesbevorderend 
naarr voren. Bovendien blijkt dat de voorkeur te geven is aan integratie van marketing-
doelstellingen,, -strategieën en -maatregels tot een overkoepelende, globale marketing-
conceptie,, boven een meer geïsoleerde, ad-hoc- planning. 

Naastt een systematische en geïntegreerdee marketingplanning, lijk t in het bijzonder een 
aantall  strategieën tot oplagesucces te leiden. In eerste plaats is dit diversificatie in 
ondernemingsgerelateerdee gebieden, d.w.z. die gebieden waar de regionale dagbladen 
vann hun reeds voorhanden zijnde resources en kerncompetenties kunnen profiteren. 
Onderr 'resources' kan vooral worden verstaan de voorraad aan regionale en lokale 
informatiee waarover regionale dagbladen in het algemeen beschikken. Kerncompetentie 
vann regionale dagbladen is vooral kennis van de eigen 'inheemse' markt, regio en lezers. 

Alss resources en kerncompetenties worden gecombineerd, dan vloeien hieruit een aantal 
potentieell  succesrijke marketingstrategieën voor regionale dagbladondernemingen voort. 
Regio-spefiekee informatie waarover regionale dagbladen in het algemeen beschikken kan 
bijvoorbeeldd worden aangewend voor het oprichten van regionale Internet-portals (met 
cross-marketingg mogelijkheden tussen print- en onlineversie), maar ook om middels Internet-
provider-servicess huidige abonnees goedkopere toegang tot het Internet te verschaffen 
enn binding met het regionaal dagblad hiermee te versterken. Via Internet zou ook kunnen 
wordenn geprobeerd om dagbladlezen bij jonge mensen te stimuleren. Naast het Internet en 
zijnn toepassingsmogelijkheden, vallen ook huis-aan-huis-bladen en de lokale omroep in 
dee competentiesfeer van regionale dagbladen. In de dienstensector zou bovendien ook 
aann het aanbieden van regionale marktonderzoeksdiensten kunnen worden gedacht -
tenslottee beschikt het daar gevestigde regionale dagblad bij uitstek over informatie over 
dee bevolking binnen een regio. 
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Inn nauw verband met de kerncompetenties van een regionaal dagblad staat ook haar 
Uniquee Selling Proposition (USP). Bijzonder succesvol in termen van oplagesucces bleken 
voorall  die regionale dagbladen te zijn die zich op hun lokale lezersmarkt positioneerden, 
enn hun lokale informatiefunctie ook door middel van hun marketingactiviteiten onder-
streepten.. Andere positioneringsdimensies zoals kwaliteit of regionaliteit leken daarentegen 
weinigg tot geen bijdrage te leveren aan het oplagesucces. In plaats van te concurreren met 
dee kerncompetenties van andere media en zich op de meest uiteenlopende dimensies te 
positioneren,, zouden regionale dagbladen hun vergelijkend concurrentievoordeel - lokale 
competentiee - dus beter kunnen uitbuiten. Pogingen om zich op bijkomende, 'wezens-
vreemde'' dimensies te positioneren, brengen voor regionale dagbladen hooguit het risico 
meee dat het bestaand sterk lokaal imago verwatert. De marketingmaatregels van regio-
nalee dagbladen zouden er juist op gericht moeten zijn dit lokale imago te bevestigen. 

Bijj  sommige van de onderzochte marketingactiviteiten bleef de verwachte positieve suc-
cesbijdragee uit. Dit hoeft echter niet te betekenen dat deze activiteiten in principe niet 
effectieff  zouden kunnen zijn. Voor een positief effect op de oplageontwikkeling is het 
niett voldoende om een passende strategie te formuleren; de strategie moet ook op de 
juistee manier worden uitgevoerd. 

Marketingg die zich op de werving van vooral nieuwe lezers en daarmee gepaard gaande 
strategieënn richt, heeft in het verleden duidelijk een negatieve uitwerking gehad op de 
oplageontwikkeling.. Bij het plannen en uitvoeren van marketingstrategieën moet reke-
ningg wordenn gehouden met de actuele marktsituatie, in het bijzonder met de fase van de 
levenscycluss waarin zowel het product als de markt zich bevinden. Voor het regionaal 
dagbladbedrijff  geldt dat sprake is van een verzadigde, eroderende markt. Door het werven 
vann nieuwe lezers na te streven hebben de onderzochte bedrijven onvoldoende rekening 
gehoudenn met dit gegeven: Een marketingbeleid dat is gericht op het winnen van nieu-
wee klanten in plaats van het vasthouden van bestaande, heeft binnen een verzadigde, 
eroderendee markt een lage succesverwachting. In de marketingleer bestaat de vuistregel 
datt het vier keer duurder is een nieuwe klant te winnen dan een bestaande vast te hou-
den.. De overlevingskansen van regionale dagbladen zijn waarschijnlijk dan ook groter 
alss de marketingactiviteiten zich er vooral op richten om bestaande abonnees tevreden 
tee houden. Resterende financiële middelen kunnen wellicht het beste worden aange-
wendd om de meest bedreigde doelgroep - de jongeren - tot het dagbladlezen te bewegen. 

Tenslottee moet worden opgemerkt dat alvorens marketing als bundeling van strategieën 

enn maatregels doeltreffend het oplagesucces kan bevorderen, ruimte voor een meer 



marktgeoriënteerdee attitude binnen dagbladorganisaties zou moeten worden gecreëerd. 

Dee marketinggedachte zou daarbij vooral als 'denkwijze' ingang moeten vinden binnen 

dee gehele organisatie: niet alleen binnen afzonderlijke organisatieonderdelen, maar 

voorall  ook op leidinggevend organisatieniveau. Pas als ook op dit niveau het belang van 

eenn meer marktgeoriënteerde attitude volledig wordt erkend, kunnen in een volgende 

stapp de bestaande barrières tussen de verschillende afdelingen binnen het dagbladbe-

drijff  worden weggenomen. In dat geval kan de uitgever, tezamen met de marketingaf-

delingg en redactie, een productbepaling voor het dagblad formuleren die aansluit bij de 

huidigee tijd en waarin alle bedrijfsinterne belangengroepen zich kunnen terugvinden. 

Uitt onze studie blijkt dat een marketinggeoriënteerde organisatievorm daadwerkelijk 
mett positieve oplageveranderingen wordt beloond. Maar een meer marketinggeoriënteerde 
formelee organisatievorm volstaat niet: Alleen wanneer journalisten de marketinggedachte 
niett meer koud laat of zelfs tegenstaat, kan marketing noemenswaardig tot een verbetering 
vann de positie van een dagblad bijdragen. Hier is zowel de medewerking van de kant 
vann de redactie gevergd, als overtuigingskracht van de zijde van de marketingafdeling. 
Hett is aan de laatste om de redactie te ,bewijzen' dat een sterkere lezersoriëntatie de 
onafhankelijkee verslaggeving noch de kwaliteit van de krant per definitie in gevaar 
brengt,, maar deze zelfs zou kunnen ondersteunen. 

Eenn wezenlijke rol bij de bemiddeling tussen deze beide perspectieven spelen de uitgevers. 
Zijj  zouden moeten proberen om rentabiliteits- en winstdoelstellingen naast publicistische 
doeleinden,, die betekenis toe te kennen die zij met het oog op de huidige situatie op de 
dagbladenmarktt verdienen. Is dit organisationele fundament eenmaal gelegd - idealiter 
doorr een sterkere vervlechting van marketingafdeling en redactie, in ieder geval echter 
doorr het vormen van afdelingsoverkoepelende teams voor een marktgeoriënteerde pro-
ductontwikkelingg - kan de marketing zijn werk doen door middel van een aantoonbaar 
succesverhogendee systematische planning. 

Slotoverwegingen n 

Hett is een bekend gegeven dat het dagblad als steunpilaar voor democratische opinievorming 

enn informatie op de lange termijn in haar bestaan wordt bedreigd. De vroegere verkopers-

marktt voor actuele informatie heeft zich in de afgelopen twee decennia in een kopersmarkt 

getransformeerd.. Consumenten kunnen door middel van de meest verschillende media-

kanalenn in hun informatie- en entertainmentbehoeft.es voorzien en doen dit ook in toe-

nemendee mate, zoals vooral bij jongeren te constateren valt. Dagbladvertegenwoordigers 

http://entertainmentbehoeft.es


hebbenn deze ontwikkelingen weliswaar met zorg waargenomen, doch hun marktgedrag 

niett of nauwelijks aangepast. De motivering is vaak dat vercommercialisatie van het product 

'dagblad'' een aantasting van kwaliteit en onafhankelijke verslaggeving zou betekenen 

(dee economische functie van dagbladen wordt hierbij quasi buiten beschouwing gelaten). 

Dee existentiële bedreiging van de dagbladenmarkt neemt inmiddels echter ook een korte 
termijnn vorm aan. Advertentieinkomsten zijn in het afgelopen jaar drastisch terugge-
lopen.. Ook voor dagbladondernemingen die lange tijd op hoge advertentieinkomsten 
kondenn bogen om hun redactioneel product en hun activiteiten op de lezersmarkt te 
financieren,, verdwijnt daarmee de financiële bodem. De gehele branche bevindt zich in 
eenn crisis waardoor het samenvoegen van redacties en ontslag van journalisten onver-
mijdelijkk tot vermindering van de kwaliteit en de diversiteit van de verslaggeving moet 
leiden.. In overweging nemende dat de massamedia en in het bijzonder regionale dagbladen 
naastt hun betekenis als economische factor een centrale rol in het politieke proces inne-
menn - zij dus een publieke taak vervullen - is de hierboven geschetste ontwikkeling in 
dubbell  opzicht bedreigend: Waar anders dan in de lokale pers kunnen burgers zich over 
relevantee politieke en maatschappelijke gebeurtenissen in hun regio informeren? 

Hett product, dagblad' is het klassieke domein van de redactie en zal dat op grond van 

zijnn maatschappelijke functie terecht ook blijven. Toch zouden veel redacteurs van de in 

dezee studie onderzochte kranten zich aangesproken moeten voelen door het door hun 

marketingverantwoordelijkenn uitgesproken verwijt van gebrek aan lezers- en daarmee 

marketingoriëntatie.. Redactionele autonomie noopt niet tot geïsoleerd handelen, noch 

nooptt het tot een gebrek aan afstemming van redactionele en marketingactiviteiten, 

nochh tot een verontachtzaming van de behoeften van het lezerspubliek. Voor zover een 

marketinggeoriënteerdee attitude van dagbladondernemingen synoniem is aan lezersori-

ëntatiee en - op de juiste manier uitgevoerd - tot binding van lezers aan de krant kan 

leiden,, gebonden lezers wederom regelmatig de krant lezen en deelnemen aan het 

politiekee besluitvormingsproces, kan marketing in laatste instantie juist zelfs een bijdrage 

leverenn aan de publieke opinievorming. 
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