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Inleiding
Dit boek gaat over marketing, de commerciële maatschappij, 
communicatie, planning en de mediakeuze in reclamecampagnes, 
dienstverlening en natuurlijk ook de consument. De mens op zich in een 
hoedanigheid van psyche en de interacties in de maatschappij. 
Ook politieke domeinen zijn van invloed op marketing. Vele alinea’s 
geven de algemene regelgeving aan, er zijn ook door mij persoonlijke 
ervaringen opgeschreven die ik in mijn maatschappelijke dienstverlening 
als grafisch ontwerper en eigen reclamebureau in praktijk heb toegepast 
voor multinationale commerciële bedrijven en een reeks platformen 
van dienstverleningsorganisaties. Een analyse voor fabrikant, consument, 
IMC, ICT en ICP.
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We kunnen dit allemaal aan één of twee titels aanhechten:
ICP - IMC
ICP (Integrated Channel Planning) de uitwerking van de concepten en 
IMC (Integrated Marketing Communications) het vooraf gaande proces 
tot strategie bepaling, onderzoek klanten te verwerven voor aangeboden 
producten.

Marketing beoefenen is based op de commerciële markt in onderzoek naar 
werving van consumenten. Dit in relatie met iets aan te bieden. 
Een marketingsonderzoek is vanuit based optie een economisch denkproces 
dat door professionals moet worden gedaan, hoe te ondernemen met je 
product, de dienstverlening etc., in het marktsegment te komen en je aan te 
bieden met een beoogd koopgedrag van de consument. 
Dat heet ondernemersstrategie.

Marketing uitoefenen is een gericht vakgebied dat alleen pro’s vereist die 
opleiding hebben gehad en ook hen die enorm veel praktijkervaring bezitten. 
Marketing is reeds vanaf de jaren 1950 overgewaaid uit de VS en is een 
discipline geworden in de bedrijfsvoering. De marktsegmenten hierin zijn de 
analyses te activeren en strategie te ontwikkelen die overeenstemmen met de 
producten of boodschappen, deze optimaal te promoten en af te stemmen op 
de beoogde (koop) doelgroep(en).

Men kent een basis van Marketing die gebaseerd is op:
de economische maatschappij en ook hierbij de bedrijfseconomie
technische ontwikkelingen in economische aard van G3 tot G4
statistieken en grafieken van databanken, analyses van gedane verkoop
psychologische aspecten en sociale ontwikkelingen in de maatschappij met 
sectoren gebaseerd op wetenschappelijk consumenten(koop)gedrag met de 
koppelingen van psyche in consument manier van denken en status.

Marketing is een specialisme
De gebruikers van dit medium zijn allen pro’s en hebben zo een eigen vaktaal 
en gebruikte termen. Dat zijn er zeer veel. Alle bewoordingen hebben zo de 
eigen betekenissen die de actie genereren. Het gaat over meer dan duizend 
aanduidingen. In opleidingen dient men deze allemaal te kennen. 
De uiteindelijke Marketeer heeft benamingen van Marketing Assistent tot 
Product Manager en Marketing Manager (MM)
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Toepassingsgebieden van Marketing. Een indeling van:
-  consumenten
-  industrieel
- non-profit
-  internationaal
-  dienstverlening
-  detailhandel

De benamingen van Marketing verschillen in IMC tot ICP
IMC het vooronderzoek in communicatie analyses en ICP meer het uitvoerende 
deel van IMC tot daadwerkelijke concepten. Dit is meer de taak van 
reclamebureau’s met de grafische ontwerpers en campagneleiders.
Vanzelfsprekend is dat verweven met elkaar in producent Marketeer en bureau. 

Het marktonderzoek
Vormt het grondplan om een gedegen platform te creëren. Specialist is bv 
marktonderzoekbureau AC Nielsen die een specialisatie heeft in het meten 
en analyseren van verkoopgegevens van retrailers, de detailhandel en 
verwerkt in een databank. Alle maar dan ook alle verkochte producten worden 
in data verzameld, registreert de inzichtelijke informatie bij het product 
zoals, soort, prijs, plaats van aankoop, datums, volumes etc. Vervolgens 
wordt in een Marketingmix de analyse onderscheiden in effectiviteit van 
het consumentengedrag ten opzichte van het product, de prijsopstelling, 
kwaliteitsstatus etc. En dat branche gescheiden.

Dat te weten is voor een fabrikant heel belangrijk zich een mediaplan en 
strategisch marktdeel te veroveren. Terwijl de fabrikant en zijn product(en) een 
imago dient te hebben van uitstraling, face en styling die bij hem past, maar 
even zo belangrijk tot zijn consumenten aanspreekt.

Hoe komt men tot ontwikkeling om een topbedrijf te worden
-  product, is de soort in het marktsegment met de ‘eigen’ eigenschappen
-  merkwaarde, zijn de details als de kwaliteit, materiaal, smaak, vormgeving, 
   gebruik, handig en functioneel
-  markt, is er groei, potentie, de prijs, campagne, info, branding
-  promotie, is communicatie, service, pr, media, nieuwsbrief, naam
-  succes, is design en ontwerp, efficiëntie, logistiek, imago, naambekendheid 
   houden en versterken
-  innovaties, is activiteiten bundelen, introducties, vernieuwend product, 
   discipline, technologie en concepts.
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In het ICP zit opgesloten het IMC platform. ICP is het laatste platform dat 
bij de consument staat. Wat is ICP? (Integrated Channel Planning)

Vrij vertaald, het plannen van het geïntegreerde MC (Marketing 
Communications) via de mediakanalen. (met keuzes te maken) Het is een zeer 
breed scala met mogelijkheden in uitvoeringen, stellingen, acties en dat voor 
verschillende doelgroepen.

Onderscheiden in:
-  soort van benadering in integratie, de instroom van Marketing 
 Communicatie
-  de communicatie uit te voeren in woord en beeld
-  de soort van technische uitvoering, ontwerpen in campagne, voorlichting, 
   tekst en beeld, beoogde doelgroep enten, info en klankbordgroep
-  doelgroep(en) vaststellen tegenover het product of aangebodene
-  de kostprijs en budgetten vaststellen, profits en valkuilen
-  product, innovaties, introductie, updates, nieuw, concurrent, 
 kwaliteitsniveau
-  de vraag en aanbod in de maatschappij
-  het marktonderzoek zelf genereren en mogelijk uitbreiden
-  concurrenten onderzoek
-  repeat of herhalingen van uitingen plannen
-  ondersteuning van de communicatie beheren, extern bureau’s of eigen 
   beheer, uitbestedingen en budgetten vaststellen
-  back-ups, aanpassingen, continuering, periode, fases
-  response verwerken, results, invloeden van
-  betrouwbaarheid, vakkennis door professionals
-  check-up doelgroep, ondersteuning intern, opleidingen
-  analyses van economische aard in bedrijfsleven, regionaal en landelijk
-  technologie updaten, investeren, materialen, mediakanalen, digitalisering
-  economische ontwikkelingen van G3 naar G4, technologie en techniek
-  logistiek updaten, vervoer, afzetgebieden, time claps
-  bereikbaarheid onderneming, service, bekendheid in domein en sectoren
-  afdeling intern of extern voor de publiciteit, controle eisen van het product 
   bewaken, info’s, journaals, registeren, databank, archiveren, verslag van 
   ontwikkelingen

Relatie kanaalintegratie en doelrichting
Kanaalintegratie als fysieke of logische intreding van kanalen op de effectieve 
doelrichting van de uitingen en de geschiktheid van het kanaal. 
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Dit is mogelijk met radio, tv, media in drukwerk, internet en deelmedia, 
persoonlijk gerichte berichtgeving en call centers.
Mogelijkheid hierbij is het niet op één kanaal te houden maar te kiezen voor 
multichannels. Hierbij is wel een gedegen voorwerk te doen in marketing met 
bijbehorende analyses te komen tot een juiste coördinatie op diverse channels. 
Aanpak van juiste afwegingen en keuzes op bijvoorbeeld digitale platforms, 
wel gericht op de combinatie met gewenste doelgroepen: Instagram, Snapshot, 
Google, Facebook, Twitter en andere provider aanbieders. Dat vergt wel 
maatwerk voor het hanteren van de juiste doelgroep.

Het voorwerk in IMC
De geïntegreerde Marketing Communicatie die de analyses heeft getoond, 
is statistisch en wat vlak van data. Daarbij komt kijken of de doelgroep 
een wel of niet digitale channeloptie heeft. Of er éénrichtingsverkeer is 
met de doelgroep of dat er juist een interactie is gewenst. Digitale media 
behoort thans tot de groep sociale media, dat korter in communicatie staat 
met apps en websites, Facebook, e-mail en tot meer interactieve media en 
target vormen. Met multichannels kan meer continuïteit worden verkregen, 
speciaal met de gerichtheid op de doelgroepen. Of het kan zijn een 
algemeen communicatiedoel. Dit kan vervolgen met burst-campagnes, meer 
opeenvolgende updates online voor de langere termijn.

IMC definitie
‘Een strategische benadering van het integreren van communicatie en 
interactieve items gericht op speciale doelgroepen, met de marketing van 
product of onderwerp in de media channels. De coördinatie in een pakket 
te plaatsen plus de eigen interne pakketten zoals e-mail, web en overige 
bestanden. Dit in channels van keuze te verwerken en aan te bieden aan de 
consument voor informatief gebruik of aan te bieden tot het aankopen 
van het product.’

De verbondenheid met de consument is ICP
Met de communicatie channels in de media is het bedrijf verbonden met 
de consument. De noemer is reclame van het bedrijf, de aanbieder met zijn 
instellingen, merk, product, info en veel meer. De channels zijn een keuze van 
marketing die uiten in onder meer drukwerken, brieven, digitale onlines.
Activiteiten als promoties, sales, periodieken en meer actualiteiten. 
Allen richting het target en in design format van het bedrijf en merk. Het hoeft 
niet alleen de digitale werking te zijn, er kan ook worden geadverteerd in het 
domein van drukwerk. Kranten, magazines en huisbladen.
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Maar alle channels zijn niet altijd even sterk
De effectiviteit om je product te doen slagen is niet voor elk channel geschikt. 
Maak de keuze welk soort channel je voorkeur heeft voor het bereiken van 
je doelgroep. De juiste strategie van communicatie is belangrijk. Wil je een 
merk, naam of logo ‘invoeren’ of ‘opbouwen’ om bekendheid te geven dan is 
dat zeer moeilijk. Met een tekstuitleg erbij. Als je consumenten vraagt naar de 
bekeken publicatie blijkt 85% van de mensen er geen verhaal over te kunnen 
doen en zeker niet de tekst die er bij stond. Veel tekst heeft dan ook weinig 
zin. Dus meer impact creëren. Groter beeld, visual erbij, naam en kopregel en 
niet meer. Zo is er meer herinnering naar merk en naam. Zo is de weg naar 
integratie van naam en merk. Gebruik de waarde die het merk-naam-logo 
draagt, kort en bondig. Met het gebruik van de diverse juiste channels is de 
houdbaarheid en de gerichte boodschap gevestigd en zal overleven.

De verbondenheid met channels en ICP
Mogelijkheden genoeg tot keuze. De marketingcampagne op klassieke wijze 
met alleen benadering met gedrukte communicatie. Of op digitale wijze geheel 
online. Of beide domeinen gebruiken. Het product kan zodanig zijn dat de 
keuze moet worden gemaakt. Er is bijvoorbeeld verschil in out-door reclame 
met zijn posters of een catalogus voor in-door gebruik. Terwijl ook in-door 
gebruik maakt van posters en displays.
Dat is niet zo gemakkelijk als het lijkt. Vele uitvoeringen of keuzes zullen zeker 
wel eens mislukken. Wees bij de juiste keuze consistent in de vormgeving, 
gebruik dezelfde formats etc. Verander niet! Een succes blijft! En dat kan ook 
gebeuren in de diverse channels. Ook hierin hetzelfde format aanhouden!

De strategie in de marketing
Hoe kan ik dat het beste verwezenlijken? Ontwijk vooraleerst de chaos, 
houdt het eenvoudig. Integreer voor het gebruik van channels eenzelfde 
beeldvorming. Follow-ups en volgende communicaties dienen ook zo te zijn.
En een re-targing? De doelgroep bijstellen? Of refreshing, immers een ICP 
marketingsplan heeft ook een levensduur. Of zelfs een aanpassing nodig in de 
chaos maatschappij. Ja, dan is een hercommunicatie weer nodig in IMC. 
De berichtgeving is verdeeld, de maatschappij is veranderd, type doelgroep of 
uw doelstellingen zijn veranderd. Naamsverandering of logo veranderd.
Let er dan op dat de teksten, impact, kleuren en vele andere onderdelen een 
soort van cohesie moeten hebben als een format dat de consument herkent als 
het ‘oude’, maar toch weer bij u blijft.
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Het onderdeel IMC
Integrated Marketing Communicatie. De strategie die bij u past en de 
boodschap/product en richting doelgroep gaat, de consument.
Al reeds bij het oude bekend zijn de vier P’s. Prijs, Promotie, Plaats en Product. 
Al decennia’s is dat zo. Maar er is ook een aanvulling tot 7 P’s, erbij komt: 
Mensen (de doelgroep), Fysiek bewijs en proces (uitvoering) en Service.

Enkele woorden die in de brainstorming van belang zijn en die worden 
uitgewogen tot richtingen. 
-  reclame, promotie, verkoop, verkooppunten, branding, doelgroep, product, 
   organisatie, logistiek, campagne, teksten, visuals, ontwerpers, media.
-  plan van marketing, termijnen, kansen, zwakte en sterkte, balans, groei, 
   kwaliteiten, stellingen, concurrentie, retailers, analyses en data.

Er kunnen ook belemmeringen optreden die de doelstellingen hinderen in de 
communicatie. Er kan bijvoorbeeld in de communicatie overstemming heersen, 
vocaal, chaos in zaal of plaats van gebeuren. Of een positie van zwakte in 
vormgeving. Ook het moment van communicatie kan verkeerd vallen. Of de 
aanhoorders of beschouwers, consumenten hebben een apathie, een anti 
communicatie, afkeer-afkeuring van u of product. Zelfs de manier waarop de 
presentatie wordt gegeven kan goed of slecht bevallen. Veel consumenten 
hebben een eigen oordeel al in psyche staan. De verwachting is al laag 
gespannen bij diverse onderwerpen. De consument heeft een soort ‘eigen’ 
voorkeurinstelling, een ‘eigen’ marktsegment. Zie die maar eens te overtuigen 
van uw product.

Dan zal u toch sterk in de schoenen moeten staan. Immers u alleen tegen de 
grote rest. Die communicatie moet overdacht zijn. Sterkte met goede impacts, 
prijs, promotie, plaats en product. Meerwaarde is het uitvoeringsproces en 
een goede service. Voeg er bij de loyaliteit, identiteit van u en sta los van de 
eventuele concurrente of nevenaanbieders.

Besef intern dat de marketing te mixen is in zakelijkheid en dit te continueren 
met vooraf bedachte strategie, uw doelgroep te behalen. Dit door te 
analyseren wie is uw doelgroep, wie koopt ons product. Of is de informatie, 
communicatie nuttig en bruikbaar voor hun. Het is het intentificeren van je 
consument, de maatschappij, zijn gedrag en leefomstandigheden. Richt de 
strategie in campagne hierop en vorm het tot Integreren!
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Communicatie in ICP
Dat hoort thuis in de mix met die van IMC. Intern van bedrijf, instelling of 
organisatie. Je hebt de eigen persoonlijkheid en waarde in handen. Ook bij 
alle medewerkers is dit en wil dit ook zo handhaven. Dit alles leidt het tot 
de externe communicatie met bijbehorend alle analyses van IMC. Dat dat 
heel verschillend is in targets is duidelijk. Relaties met doelgroepen v.v. het 
product, personen, mensen, uitvoeringen, en de service is een marktgebonden 
maatschappelijke benadering.
-  gericht op personen
-  publieke sociale sectoren in algemeen of splitsingen
-  niet interactief, een groot spectrum in de maatschappij, veelal algemeen
-  wel interactief, mondig antwoord van consumenten en gebruikers
-  differentiatie van doelgroepen, klassen, personen, ras en ethnische

Dan komt er wat psychologie bij kijken in de communicatie. Want de targets 
kunnen verdeeld zijn. Dan is er nodig bronanalyses, waarnemingen in 
maatschappelijk koopgedrag, attitude en edits, trends en taboes etc.
Media vervalsingen, nep-nieuws, chaos in mening en discussies, vals en 
ondeskundigheid gebruik, samenleving contrasten, pseudo groepen en 
aanpraterij.

Communicatie psychologie in ons zelf, de consument
Communicatie is het kernwezen in ons zelf. Alles is ons aangepraat en 
aangeleerd om tot associatie te komen met gevoelens, tastbaarheden, 
denkwijzen, kortom uw levenswijze bepalen en ook daadwerkelijk vormt. 
In ons vakgebied van reclamemakers zijn daar wel leermethodes voor te 
geven. Het lijkt gewoon op het toepassen van psychologie. Het opmerken van 
het gedrag van u. Het kennis vergaren van uw ‘systeemvoorkeuren’, uw 
verlangen, weerstanden en affecties. Wij gaan u opnieuw vormen in een 
lering van feedback, eerst u bewegen tot een leerproces en dan de feedback 
vormen naar uw wensen. Dit is de conditionering van het product, de 
boodschap of artikel. U wordt als het ware beloond door een luisterend ‘oor’ 
van de reclamemaker. U blijft waarschijnlijk het product weer kopen of blijft 
bij het aangeboden standpunt. Het kan ook elke vorm van voorlichting of 
promotionele activiteit zijn.

Maar let op consument! Het kan ook negatief uitvallen. Wanneer u in uw 
‘systeem’ het aangebodene ‘veroordeeld’ of de ‘boodschap’ negeert wordt 
het negatief aangeleerd! U krijgt een afkeer van het item. Een omgekeerde 
back-feed. Het zal uw gedrag in conditionering t.o.v. het product veranderen. 
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Het product, item wordt als slecht of onvoldoende gewaardeerd. Als dit 
bij de producent bekend is, goede of slechte conditionering is de richting, 
bekrachtigen naar beter en verlichten van het slechte. De negatieve respons 
wordt omgezet, de klant te overtuigen en zijn-haar wensen te respecteren. 
Het is tenslotte een leerproces in gedrag, in conditionering van verwachting 
en handelen. Het heeft alles te maken met de maatschappij, bewustzijn en 
onderbewustzijn van ons mensen. Iedereen verwerkt indrukken, woorden, 
ervaringen, geluk of ongeluk. 
Iedereen reageert op het inkomend dagelijkse leven dat weer een respons 
geeft op eigenwaarde en het gevoel van bestaan.

Heeft u verwachtingsprocessen? Niet? Dan kan u wat socialiteit aanleren 
door wat training:
1 aandacht richten, wenselijkheid
2 onthouden wat het onderwerp interpreteert of wat het is of betekent
3 actie ondernemen, handelen ernaar
4 motivatie tonen, kennisinteresse tonen, moed, uitvoeren

Realiteit
Marketing is niet moeilijk. Symbolen zijn ‘onze’ verborgen tekens in ons. 
De merknamen zijn bekend en zeer sterk. Zo sterk zelfs dat de verwante 
boodschappen, betekenissen die zij voorstellen ook naastgelegen verwante 
items, wij direct herkennen. De koppelingen hebben wisselwerkingen ook 
in het tegenovergestelde. Voorbeeld: ‘ik heb frisdrank nodig’, kan werken 
als te kiezen uit merken a, b, c, of ander soortgelijk product. Dat hoort bij 
conditionering van zowel uzelf als ook voor het product of dienst.

Conditionering in beeld is bijvoorbeeld in advertenties en commercials goed 
te zien als er wordt ingespeeld met een fotoscene die bij u oproept de ‘vraag’, 
de wens en behoefte van het product en consument. Bv. de ‘grote’ vis van 
de Staatsloterij. Meer is niet nodig te laten zien. Uw respons volgt vanzelf, u 
kan meedoen een lot te kopen en een grote vis te vangen (geld). De vis is het 
symbool en metafoor tegelijk en brengt de boodschap, ‘u kan rijk worden als 
u een lot koopt’. Het kan zo ver gaan dat additionele, dus toevoegingen gaan 
meespelen in uw wensen zoals: ideologie reacties, ‘als ik win dan... kan ik...’ 
Ik kan wel zeggen dat u in uw ‘systeem’ hard wordt ‘aangevinkt’. Dit is maar 
een voorbeeld uit de praktijk maar kan ook op ander gebied bijvoorbeeld met 
nieuwsbrenging nationaal of internationaal uw conditionering hiermee ook op 
hol brengen. Negatief kan het namelijk ook werken met afkeer van oorlog en 
geweld. Propaganda, voorlichting campagnes, halve waarheden, onvolkomen 
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uitspraken, zelfs telkens en dezelfde portretten van personen of sprekers 
kunnen uw vertrouwen negatief blijvend houden.

Onderzoekbureaus
Zij analyseren de verkoopgegevens en haar retailers. Tot zichtbare respons van 
de markt met al haar segmenten. Ze komen met adviezen die de marktwaarde 
stelt. Het is dus consumer en producent, die bekend is. Geheel in cijfers gevat 
in de databanken. Retailers en fabrikanten bouwen met bouwstenen aan uw 
gedrag, bieden de service en sturen u in basis. Fabrikanten en retailers kunnen 
ook zelf analyseren tegenwoordig via het web in verkoopcijfers en product. 
Maar alle analyses hebben wel een zekere standaard als basis:
- wat is het product
- heeft de merkwaarde kracht of genoeg kracht
- koppeling van promotie eraan
- werkt het tot succes
- is de voortgang succesvol
- staat het in historie nog overeind of is innovatie nodig

Additieven
Deze zijn belangrijk om ‘inzicht’ te verkrijgen van het gebruikte product hoe 
dit aan te prijzen. Dat kan van alles zijn zonder het eigenlijke merk te noemen. 
Meer is het benoemen van de boodschap, de verklaring zoals bv. plezier in, 
verrassend, extra, gebruiksverbetering. Of te linken met: gemak, weelde, good 
looking, nieuwe toevoeging, helder, etc. Veelal met metaforen. Wordt veel 
gebruikt in cosmetica, mode, luxe producten en trendsettings.

Later komen de merknamen er wel bij. Om te onderscheiden in het segment. 
Die vulde u er al eerder bij in. Spreken over een auto zonder een merk te 
noemen is bv. C1, C2, C3 of A6 klasse begrijpt iedereen wel om wat voor type 
auto het gaat. Daar hoeft geen merknaam aan verbonden te worden. Dat weet 
u namelijk al. U combineert het teken in dit geval de C woorden met een merk 
Citroën, en A met Audi of wat in uw beleefwereld dicht bij was. U ‘ziet’ de auto 
niet maar kent hem wel. En de beoordeling hoort er ook bij. 

Het is een voorbeeld maar zo gaat het in wezen bij elk product. Koppelingen, 
beoordelingen, besluiten. Het hoeft ook niet altijd een voorwerp of product te 
zijn ook bij aanbieden van promotie, debat, discussie, voorstellen, bestuur etc. 
is dit ook toepasbaar. Goed voorbeeld is de media en de politiek in ons land. 
Ook een segment geworden op de markt. U wordt ‘aangepraat’, gekoppeld 
beleerd maar kauwt/slikt het niet geheel door. Een oordeel en een besluit.
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Het heeft ook te maken met uw opgebouwd systeem. Dat in historie, wat 
verwerkt is, de balans heeft in beoordeling en ervaringen. Krijgt een additief 
een kans? Daarom is het nog niet zo eenvoudig iets bij u naar binnen te krijgen 
(metafoor). Er zijn zoveel verschillende mensen met verschillende opvattingen. 
Daarom is in de reclamebranches en segmenten belangrijk het vertrouwen te 
hebben en te geven dat ook ‘onbekenden’ met het gebodene, zelf additief 
gaan denken. In de media en politiek schort er daar nog wel veel aan.

Dat additieve, is het wel tastbaar? Is er een invullingspatroon op uw dagelijkse 
activiteit, een ritme patroon? Is elke dag hetzelfde? Kent u het verlangen iets 
toe te voegen aan uw bestaan? Vragen die antwoorden vragen. Het additieve 
anders gezegd de toevoeging, een meerwaarde in uw bestaan kan zijn iets 
aan te kopen, iets nieuws te doen, een uitje, gaan behangen, schilderen, een 
boek kopen of cd. Ga de tuin eens doen of doe vrijwilligerswerk. Kortom u bent 
zelfbeslissend in uw gedrag! En toch bent u additief beïnvloedbaar! 
Het nieuwe woord is verleiding. Deelwoord van additief. Er is niks mis mee 
hoor, het is de voortgang van uw evolutie en de maatschappij waarin u staat. 
De groei in levensfases. Het is nooit anders geweest, een kind groeit op en 
wordt volwassen. Verleiding en ontwikkeling gaan samen en vormen het 
additieve in ons. Gewoon een harmonie van streven en beleven. Positionering 
van levensstijl, verwennerij, behoeften en smaak. Je vormt jezelf.

Deze additieven behoren allemaal bij de marktwaarde, het symbool van de 
boodschap, verklaring, betekenis. Zie het als een gedachtengoed een invulling 
van uw kern. Het is de communicatie met de beloofde verklaring van de 
aanbieder en het gewenste perspectief of resultaat dat u er van verlangt. 
Pas op aanbieder, als je niet de waarheid, kwaliteit of vertrouwen waarmaakt 
is de verleidde communicatie met consument verstoord en is het voor de 
aanbieder een verloren ‘game’. In de marktwaarde is geen verleider meer 
aanwezig en staat het product of dienst, woord, interview als onbetrouwbaar, 
gelogen en meer van dat, als deletend voor altijd.

De verbondenheid met betekenis - symbool en verklaring
Dit moet vertaald worden in de berichtgeving en in te plannen, te integreren 
in een ICP strategie met gekozen implementatie. Onze gehele maatschappij 
is een verzameling geworden van symbolen, metaforen, gezegde woorden, 
misverstane woorden, communicatie en miscommunicatie, niet begrepen of 
niet willen verstaan, eens of oneens. Daarbij nog eens een grote mixage van 
bevolking en de chaos is compleet. Breng daar maar eens een beetje orde 
in. Wij mensen zijn wat op hol geslagen. Er waart rond: ‘om orde en rust te 
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scheppen hebben we toch de overheid voor. De politiek is overal de schuld 
van.’ Ook deels waar, maar uzelf bent ook verantwoordelijk voor uw eigen 
gedrag. In de vorige eeuw is het nauwelijks anders geweest, ook soms een 
chaos.

Samen, burger en maatschappij, producent, consumer en analyse 
in IMC profielen
Tja, ik blijf erbij dat de communicatie de oorzaak is van ‘elkaar niet verstaan’. 
Dit is miscommunicatie. Probleem is de maatschappij zelf wij allen met 
de samenstelling van vele nationaliteiten. Niet dat niet zou mogen, 
maar de cultuurverschillen horen ook daar bij. De ‘aangeprate’ prietpraat 
van ‘deskundigen’ die de blanke samenleving verkondigen als het ware 
onaantastbare in Nederland doet er aan mee te denken de kloof te dichten 
tussen wit en zwart. Is het maatschappelijk een item voor organisaties de 
verstandhouding tussen blank en zwart te verbeteren of is het een politieke 
kwestie? Van de politiek moet men niet veel verwachten met een ‘betuttelend’ 
beleid - zo wordt het door de burgerij ervaren - als afgedaan ‘we hebben het 
aangehoord’ of ‘een integratiebeleid hoe?’ Te onduidelijk voor de burgerij, die 
noemt het ‘wij zijn... Nederlanders, hun zijn... , ja wat?

Woord en daad met alle tussenliggende karaktereigenschappen die men bezit 
uit te voeren. Maar in de leefmaatschappij schort het vaak aan lerend doen. 
Communicatie is er te weinig op alle gebied, de mensen zijn meer individueel 
geworden, meer op zichzelf. Dat is een gevolg naar medeburger, die geeft 
geen interactie meer. Wat leeft in de burgermaatschappij is vele metaforen: 
‘ik doe er niet meer aan mee’, ‘ik heb het gehad met...’, ‘daar ga ik niet meer 
heen’, etc. En participeren, het deelnemen aan actie, verenigingen, sport etc. 
dat lukt nog wel maar hele leeftijdsgroepen gaan daar niet in mee. 
Het is voor die groepen een ‘nieuwe’ cultuuromslag en is er (nog) niet aan 
toe. Deze mensen willen liever houden wat al verworven is. De maatschappij 
is commercieel geworden. De tv bij elk huisgezin aanwezig is een massa aan 
reclameblokken elke dag aangeboden, om maar door te slikken en verstand 
op nul te zetten. Tv films brengen moord en doodslag in de huiskamer op 
bijna elk net. Het brengt een alledaagsheid in de gezinnen, een aanname, 
oplegging van gewoontes het alledag gebeuren voor u en alle andere mensen. 
Aanpraterij, na-apen en trend volgen, het is een vakje om in te vullen. 
De klasseverschillen zullen ongetwijfeld volgen, want er zijn natuurlijk ook wel 
bevolkingsgroepen die niet zijn vastgeroest en de wereld en natie verkennen. 
Maar dat is een normale lerende norm? En wat de nog vele jongeren voor de 
kiezen zal komen is een onderwijstype dat zeker op de schop moet. 
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Is een onderwijsdomein te belerend? Is een praktijkopleiding beter? Een directe 
vak instroom in praktijkmaatschappij? De jongeren zijn ons voortbestaan, 
hebben de antwoorden op bovengestelde vragen. Nog niet in bezit, maar dat 
gaat ongetwijfeld gebeuren. Met handelen en het daadwerkelijk doen.

Wij zijn... van een kwaliteitsniveau en ‘moeten’ dat halen. We zijn in competitie 
met... Met wie? Met de andere mens, die ons ego kent, wij zijn... gelijkwaardig! 
Zelfs met eigen kinderen kan een prestatiestrijd gebeuren. De invloeden dus 
van buitenaf tellen zwaar mee. Maken een beeld van jezelf die je niet bent! 
Oordelen van buitenaf komen naar u toe, u oordeelt terug, de balans is in 
beweging. Een gedragsverandering volgt, de menselijke ziel, de binnenkant 
wordt geraakt. Zo bent u kwetsbaar geworden én beïnvloedbaar blijkt wel.

Het kan zijn dat het irritatie opwekt bij negatieve invloed maar kan ook indien 
positief nieuws u overkomt u blijheid brengen. Dat heet interactie. Want u gaat 
zelf ook reageren in oordelen en beoordelen. Kwetsbaarheid is een normaal 
karakter. Het toont geen zwakte. Wij, alle mensen zijn net zo. Zelfkritiek is een 
vorm van aanname van een oordeel. Dat kan zijn in handeling of in denkwijze. 
Of het ontvangen, de acceptatie ervan, bijvoorbeeld van andere mensen.

Ik ben zoals ik ben, niets meer en niets minder. Ik ben daar goed in en 
sommige dingen kan ik wellicht beter doen. De ons omringende wereld en de 
verschillende culturen en maatschappijen verschillen ook enorm. Hebben ook 
tekortkomingen met wat beter kan. Zo ook jijzelf. Perfectie is ook geen echte 
communicatie. Dan zou alles stil staan er niets meer te zeggen zijn. 
De verbondenheid van mensen onder elkaar is een erkenning van relaties, 
die net zo zijn als u.

Motivatie, geldt voor producent en consumer
Is het starten van een actie en daar een richting mee op gaan. Een start in ons 
breinmechanisme iets te ondernemen, een gevoel te krijgen in de positieve 
zin van het woord en de daad. Maar vergeet niet dit kan ook een motivatie 
oproepen tot een minder prettige ‘handeling of gebeuren’ het te willen 
afhandelen. Intrinsieke (innerlijke) motivatie is een motivatie die vanuit 
jezelf start.

Extrinsieke (niet echte) motivatie komt van buitenaf invloeden en leveren 
daardoor interacties bij u. Dit kan ook goed je psyche raken die het vervolgens 
weer op intrinsieke manier weer starten. Nu kan ik wel gaan uitleggen hoe dat 
allemaal chemisch en met neurotransmitters werkt in onze hersenen maar dat 
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is meer voor een chirurgenboek. Waar het mij om gaat is de ‘Wij zijn...’
gedachte de mens in basis. Ik spits toe op de leefmaatschappij met de 
basismotivatie het alledaagse te overleven naar de volgende levensdag. 
De levensomgeving van u als mens speelt een grote rol in motivatie. 
Het persoonlijke ego staat hierin centraal. De verworven status, ben je arm of 
rijk, heb je werk of niet, de gezondheid en de financiële beurs. Ook je uiterlijk 
is van belang zelfs bij de maatschappij te behoren. Blank of zwart te zijn 
in meerderheid of minderheid. Een zekere vorm van zelfdiscipline is hierbij 
welkom. Motivatie tonen is ook anderen te verwelkomen en te handelen naar 
voorbeeld. Het is in situaties verkeren, stimulansen bieden en te uiten. 
De actie te ondernemen, ook in interactie met anderen. Producenten en IMC 
marketeers analyseren dit in de marketingprofielen en segmenten.

In de reclamewereld ICP wordt motivatie vaak toegepast met de nodige 
metaforen eraan. Deze metaforen zijn meestal gericht op de prettige 
neurotransmitters in ons hoofd. Een consument koopt niet zomaar iets. 
Heeft al een idee over het product maar is nog niet over de (koop)streep. 
De reclame gaat over tot een aanprijzen om de klant nog méér te motiveren 
zijn oorspronkelijk plan tot aankoop te doen. Een verdere acceptatie te doen 
slagen door bijvoorbeeld er een cadeau bij te doen. Of twee voor één.

Acceptatie en vorming van geven en aannemen is in IMC een consument 
profielanalyse
Ik heb al meer in dit boek gezegd dat wij als mens nog altijd ‘lerend’ zijn. 
In de oertijd zijn wij mensen in ontwikkeling en vorming. Het is al doende een 
acceptatie en aannemen van handelingen wel of niet te doen. Het gedrag van 
de andere mens over te nemen. Ook zo te doen of te laten. Vuur was destijds 
iets nieuws voor hen. Waag het niet je hand er in te steken dat doet pijn. 
Zal wel gebeurd zijn met een au, de ander probeert het zeker en vast ook en 
ervaart hetzelfde als de ander. Dat hebben we van elkaar geleerd nu. 
Vuur is een basis waar rekening mee gehouden wordt. Vele acceptaties 
zullen volgen. En dat is heden ten dage nog zo, acceptatie van de chaos, de 
verwarring onder ons en de verzettelijkheid tot een niet aanname. 
De maatschappij is haast ongrijpbaar maar we zullen een motivatie aan de dag 
moeten leggen tot relativeren en ons tonen in doorzettingsvermogen. 
En die is aanwezig in u. Het is bij ons alledag doorzetten, verwachten en dat 
gaat lukken. Een stimulans om te leven, samen met de andere mensen. 
Daar is niets mis mee.
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De veranderingen van altijd
We noemen het tijdsgeest. Wat veranderd er dan? Wij zelf! Wij zijn... 
egocentrisch, met een ‘doorslag’ een dreun in de maatschappij te geven 
met ons eendrachtelijk individualisme. Te vrij geworden? In vrijheid van 
meningsuiting en doorgeslagen boven de wet? In de vele omringende landen 
om ons heen is die vrijheid nog lang niet bereikt. Mondiaal én nationaal gaan 
vele discussies hierover ter tafel. Het is stof tot nadenken wat de balans is 
met vrijheid en onvrijheid. Het accepteren van gezag of ageren tot gezag is 
een aanname die u afweegt tot te komen tot democratische besluitvorming 
of een protest te zijn. Maar gezien de politieke structuren die een democratie 
voorstellen blijkt niet altijd dat ook zo te zijn met een eenzijdige oplegging van 
politieke idealen en worden de persoonlijke vrijheden van burgers geschaad. 
Het niet zo democratisch is wat is voorgesteld.
Veranderingen op milieugebied, energiebeleid en klimaatbeheersing zijn de 
signalen die de aarde bedreigen met vervuiling van lucht en water. De aarde 
zelf lijkt in de tegenaanval te gaan door de aankondiging van rampen in een 
vorm van natura. Wij mensen met onze wereldleiders voorop doen echter nog 
maar bar weinig aan deze problematiek. Landen met grote ego’s willen om 
wat voor reden dan ook nog niet tot concrete afspraken komen met overige 
landen en kijken wat opzij weg. Tot zover even de psychologie, die ook in de 
IMC profielen altijd aanwezig zijn.

ICP in de praktijk, namelijk de ontvangst van uw communicatie
- Dan hebben we over de respons, de feed back, succes of nederlaag. 
 U dient te weten vooraf dat het imagobeeld van u een status vergt dat 
 ijzersterk op de markt komt. Uw commerciële proces is gepland en 
 beheerd. Controleer alle leringen, infoanalyses, het aangepaste en beheers
 de continualiteit!
- Gebruik opinie specialisten, vormgevers van professionele kwaliteit, 
 analisten, adviseurs.
- Onderzoek de modellen van de mix. De inhoudelijke kernen, de stabiliteit,
 timing, vastberadenheid, evenwichten en de uitvoering van vormgeving.
- Media’s, de channel keuzes, gericht op de targets en doelgroepen.
- Slijtage op het concept? Is het een weigering van aanname? Kan het zijn 
 maatschappelijke invloeden? Verkeerde journalistiek? Verstoring van 
 orde in de maatschappij. Is het budget nog op orde. Sturing van channel. 
 Te dwingend opgelegd met inbreuk op persoonlijke waarden van 
 consument. Zijn er ethnische factoren. De regels in de samenleving zijn 
 verstoord of veranderd. 
- Allemaal vragen en factoren die bij respons en feed-back behoren.

• 15 •



Overkill in de promotie
Het betekent chaos, een teveel en teveel, overdrijven, tot verwarring, te 
grappig, of te sterk van impactbeeld.

Interacties
Kan positief of negatief zijn. Uw service is goed. Aanspreekpunten zijn er. 
Presentatie is bereikbaar. Uw databank is op orde. Er is mogelijkheid tot inloop. 
Ons package is in orde. Visualisaties in promo’s is oké. U krijgt interactie die uw 
product loven. Maar er kunnen ook interacties komen die klachten bezitten, 
schadelijk kunnen zijn voor uw imagobeeld.

De inbreng van extra’s
Discussies, doelgroep aan het woord, u trekt er lering uit. Is er commentaar via 
internet, in thema’s, individualisering. Het verschil tussen jongeren en ouderen, 
mannen en vrouwen. Zoveel invoer en uitvoer van extra communicaties is 
mogelijk in de samenleving met onderscheidend de sociale klassen, mutaties 
ervan en de maatschappelijke waarden.

Integratie
Specifiek de I van IMC en ICP. In definitie het maken van één geheel, een 
samengaan van.
Dat vergt een coördinatie van experts in het IMC en ICP domein. De interne en 
externe mensen die een bedrijf heeft. Het zijn allen professionals bekend met 
de analyses, in en outs.
Copywriters, grafisch ontwerpers, PR consulenten, adviesbureau’s die 
allemaal het consistente van de boodschap en het bedrijfsimago kennen en 
communiceren. Wat ook zeer belangrijk is om intern als bedrijf-communicatie 
all belanghebbenden op de bedrijfs-imagolijn te behouden. Het relatiebeheer 
is daarbij de koppelingen van de communicatie professionals, managers en 
de reclamemanagers te integreren, hun bijdragen te leveren aan de targets, 
doelstellingen en de kwaliteitseisen te waarborgen.

Kritiek
Dat hoort er altijd bij, daar moet men mee om kunnen gaan. Kan op worden 
geanticipeerd. Bedenk dat er oorzaken aanwezig kunnen zijn. Discipline is een 
factor. De integratie van product of item bewaken! In IMC of in ICP. Maar het 
moeilijk te meten! Of te Zwarte Pieten! Ga voorzichtig met dergelijk kritieken 
om. Het kan succes verbeteren of juist omkeren tot neergang!
Ik noem maar even een neveneffect. Er wordt niet veel aan gedaan om 
redenen dat veranderen niet altijd mogelijk is, of niet gewild wordt. 
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Allerlei oorzaken kunnen hier aan worden gekoppeld. De diepe wortels liggen 
vast in het gedachtegoed van jaren her, het ‘eigene’ te bewaren, dus geen 
integratie. In elke branche komt het voor de ‘verworven’ status en geaardheid 
stug hoog te houden. Andere oorzaak, het geheel bestaande imago als 
‘verkeerd’ verloochenen. Als een dwarsligger spreekt? Doordrukgevoel? Of een 
verkeerde crew van PR onvaardigheden in integratie en slechte vormgevers. 
Ook aspecten van budgettering kunnen een campagne of introductie van naam 
en merk beïnvloeden. Te zuinig zijn of teveel geld er aan besteden.

Fragmentatie en effectiviteit
Ik bedoel de veroudering van uw communicatiemiddelen zoals uw website, 
of drukwerken. Na verloop van tijd is de maatschappij zodanig veranderd dat 
de traditionele media een up-date nodig heeft. Een andere ‘look’ is nodig in 
format, maar let wel op, niet te grote veranderingen maken! Soms is zelfs 
de doelgroep veranderd en zodanig niet meer te herkennen en vormt voor 
marketeers een aanpassing te maken dat zeer moeilijk is. Want we zien 
heden ten dagen dat er bijna geen selectieve publieke sector meer bestaat. 
Communicatie in media is nu meer interactief dan de klassieke media, toont nu 
breder in de domeinsegmenten. Er zijn nu snelle en directe verbindingen, een 
directe benadering, heel anders dan de drukwerkmethodes. Hoewel drukwerk 
voor andere communicatie toch ook wel degelijk de effectiviteit heeft. Wat ook 
meespeelt in fragmentatie is dat besteed budget veranderd door bezuinigingen 
op uitgaven of te dure kosten.

Maar... de nieuwe manier van communicatie is een vervlakking geworden op 
de netten. Nodig is de onderscheiding van de rest. Haast onmogelijk lijkt het. 
Het is uw soort van bedrijf en de vermeende doelgroep wat te doen in het 
soort van communicatie. Er is behoefte aan relaties die gescheiden kunnen 
worden in geautomatiseerde keuzes in de richting van inhoudelijkheid en de 
bijpassende profielen. Bijvoorbeeld betere zoekmachines maken op gewenste 
keuzes. Voor marketeers niet eenvoudig, het heeft de naam ‘platforms’. In de 
modellen van: abonnement, of gedeeld. Mogelijk zijn er ook tussenvormen 
als ‘betaald en eigendom’, na periodiek betaald, verdiend’ etc. Dit alles in 
communicatie geïntegreerde modellen op maatwerk.

Deze modellen zijn niet zo nieuw in de traditionele drukwerken, immers hier 
is al lang het abonnement van bladen en kranten bekend, of je betaald het 
als een eigendom. Vaak wordt er nog toegevoegd een gratis bijsluiter met de 
marketingboodschap van product of actie. Of een verwant vreemd merk. Dit zal 
in de toekomst op digitaal terrein ook meer worden toegepast met de apps.
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Het is maar de vraag hoeveel ads er bij een app worden toegevoegd. 
Op den duur zal het verkeren tot weer een chaos op je scherm. Dat de chaos 
in medialand zal toenemen daar twijfel ik geen moment over. Een algemeen 
sausje zal over de communicatie stromen. Om daar weer in in te breken is 
voor de vormgevers niet gemakkelijk. Nu al ziet men de toevoegingen zich te 
onderscheiden in de reclameboodschappen, een overfreqentie van spots in de 
reclameblokken. Zogenaamde fun- of impactbeelden, muziek en stemeffecten 
om toch maar de ‘opmerkelijkheid’ te bereiken. Maar ook dit heeft maar 
een bescheiden levensduur. De kijker heeft dit al snel door als niet meer 
interessant.

Touch screen (Aanraakscherm)
Digitaal communicatie bij winkels, infocenters, vliegvelden, salestores, musea, 
bibliotheken, overheden zoals gemeentes, overal waar een info voor de 
gebruiker is gewenst. Veelal door een data op te zoeken voor product dienst of 
service. Merknaam en logo van de aanbieder werkt als een herinneringsbeeld. 
Soms meerdere bedrijven bijeen. Nevenschermen met info’s bieden ook ruimte 
voor commercials van aanbieders. Daarnaast is er gebruik van schermen met 
lichtkranten.

De term multipliers
Dat is in communicatie de herhaling van de boodschap in teksten of in beelden, 
steeds in een korte tijdsspanne het logo en naam te herhalen. Een impact te 
creëren tot ergerlijk aan toe. We noemen het ook ‘delen’ in de mediaconcepten 
in Facebook, YouTube en Instagram.

Het internet
Internet biedt interactiviteiten voor marketeers die in de communicatie van 
het aanbod een ‘push’ format maken. De beschouwer heeft geen feedback of 
interactie. Een ad dat bij het onderwerp wordt bijgevoegd. De internetmedia’s 
kunnen ook hun klanten in de zoekmachines een ‘pull’ bieden. Als er dan een 
gekozen pagina in de zoekmachine wordt gekozen, komt er een advertentie 
bij, boven- of onderin, ernaast met een doorclick keuze. De naam voor deze 
mediacommunicatie is ‘push en pull’, interactie.
Dan is ook nog de mogelijkheid bij de internetaanbieder (bedrijfwebsite) tot 
persoonlijke interactie. U bent persoonlijk in de ‘records’ opgeslagen in de 
databank met uw wachtwoord en status van eerdere aankopen. Uw logt in met 
de ‘nieuwe’ bestelling en u krijgt overzicht van uw eerdere aankopen. Maar de 
aanbieder sluit tevens op de homepage de ‘nieuwste aanbiedingen’, mogelijke 
kortingen en diverse interesses. Zeer persoonsgebonden communicatie.
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De telefoon en het tablet
Valt ook tegenwoordig in het commerciële communicatie segment. Het is 
een vorm van internetmarketing op klein formaat, tot A4 toe. Alle apps zijn 
bereikbaar en ook de hoeveelheid reclame komt op u af. Abonnementen 
vliegen u om de oren. Allemaal voorzien van mogelijkheden tot interacties, 
delen, bestellen en betalen met pin. Allen voorzien van een fotocamera en te 
linken met de QR (QuickResponse-code), Direct verbonden met de fabrikant 
info over het onderwerp. Deze domeinapparaten zullen nog bijzonder in 
kansen en mogelijkheden toenemen. Zo is Facebook een mediasegment dat 
al een persoonlijke databank is met interactie als delen en reactie. Klanten 
hebben beperkte keuzes, kunnen wel weigeren in omgangen, in selecties, 
berichtgeving, info’s, sales etc.
Voorts is er e-mail marketing, aanvragen, advertenties, aanbiedingen, sale en 
berichtenverkeer. Met bekende afzenders kan dit in vertrouwen goed werken. 
Maar ontvangen, herhaaldelijk van dezelfde afzender kan irritant worden. 
Al is e-mail een interactiesegment, indien niet gewenst in deze modus wordt 
het anti-interactie en de naam is dan spam.

Telemarketing
Via de telefoon de consument of beoogde doelgroep benaderen is door 
telemarketing. Dit kan in uitgaand of inkomend verkeer. Het bereiken van 
verkoop te genereren, een nieuw product te introduceren of in veel gevallen 
uw een ‘voordeel’ aan te praten. Bent u de ontvanger of de beller? 
Want u kan zelf ook bellen over een klacht of over gewoon info van het 
product. Het voordeel is dat als uw bedrijf een goede service heeft, direct met 
de consument een één op één communicatie heeft. Uitgaande communicatie 
die veel callcenters beoefenen is de vaak geen respons reacties. Wordt veelal 
als ‘ongewenst’ ervaren door de consument. Zo’n callcenter moet worden 
beheerd door personeel, de bellers, en dat alles moet gefinancierd worden. 
Wilt u als bedrijf een opdracht geven aan het callcenter, zal u een flink 
budget kosten.

Bijsluiters
De toevoegingen aan een uiting van reclame of informatie. Daar is 
differentiatie in want een bijsluiter kan in coöperatieve wijze ook een 
samengaan zijn van verschillende mediacommunicaties. Twee of meerdere 
bedrijven die samenwerken met de publicatie(s).
Bijsluiters hebben vormen van media als drukwerk, wat voor vorm dan ook, 
of ook in digitale technieken CD en DVD. Een bijsluiter is wel handig voor 
geselecteerde doelgroepen, specifiek aan inhoud over het inhoudelijke item. 
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Kan van alles zijn. Handig digitaal als bijvoorbeeld het hoofdartikel, waar de 
bijsluiter onderdeel van is, eigenlijk alle tekst en beeldmateriaal niet aan kan 
als drukwerk te zijn. De rest van de CD heeft als catalogus dan alle data wel. 
Dat scheelt weer in het budget, besparing van een kostbaar gedrukte catalogus 
van vele pagina’s.

Dat zijn dus vele mogelijkheden in platforms in alle alinea’s hierboven 
beschreven. De inhoudelijke boodschappen en strategieën zijn dus in de IMC 
(Geïntegreerde Marketing Communicatie) al gedaan. De info’s, het product, 
merk, naam, dit richting consument te sturen en te koppelen. Later wordt het 
dan ICP. Marketeers brengen de marketing-mix aan en nemen stelling via de 
(P’s). Het proces te beheren en te integreren in disciplines, creatief in de media 
te krijgen, de timing te beoordelen en het plan te continueren. 
Het is marktcommunicatie. Zo gaat het nu tegenwoordig.

Vroegere tijden en dan spreken we over de vorige eeuw, toen er nog 
geen digitale communicatie was, voor 1990 is het de ‘oude’ traditionele 
mediasegmenten die gebezigd zijn. Die communicatie raakt ‘versnipperd’ 
door de komst van het digitale computertijdperk. Vele drukkerijen krijgen 
het commercieel moeilijk en vallen met velen tegelijk dan ook om. De 
gedachtengang van sales en hoe te overleven met bestaand drukwerk is 
veranderd, zowel bij de aanbieder als bij de consument. Noem het integreren 
in de markt, de communicatie krijgt er een toevoeging bij: planningproces! 
Dat is geheel nieuw als platform. In de digitale media’s bruikbaar als direct 
beschikbaar en op te roepen en te leveren. Het www. web is geboren!
Werd direct opgenomen in het IMC met alle verbondenheden van platforms 
te koppelen. Merk, waarde, controles, invloeden, creaties, dialoog, teksten, 
foto’s, data, wat er maar op kon. Activiteiten in wat dan ook, PR, sales, direct 
marketing tot internationale berichtgeving toe.

Wat is nu duidelijk integratie?
Ik heb er al eerder een alinea aan gewijd maar zal nog wat toevoegen. 
Het net wat er geïntegreerd moet worden. Dat is maar relevant om op te 
noemen maar het concept van communicatiemarketing is wel vast aan regels:
Functionele integratie, een coherente verbinding van boodschap of discipline. 
In dit geval de reclame, PR, info’s etc. Hierbij valt ook de beeld- of creatieve 
integratie. Alles wat te maken heeft met het consumentsegment en de 
reclamecampagne. Media integratie, het coördineren van media’s, te 
optimaliseren en welke te kiezen. Tevens de doelgroepen. Daarbij hoort ook de 
timing van momentuiting, plaats en continuering proces.
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IMC en het ICP

Is voor ons als pro’s eigenlijk niets nieuws. Ik heb in heel mijn werkleven 
altijd integratie toegepast op alle jobs, reclamecampagnes, info’s en de 
communicatiemiddelen. Ook in de zogenaamde voor 1990 jaren, de ‘oude’ 
marketing tijd. Als freelance grafisch ontwerper met een eigen reclamebureau 
is er de cliëntbewaking met de koppeling van ‘zijn’ merk, product en 
doelgroep. Dat betekent ook een ‘gescheiden’ marketingsproces voor de 
company t.o.v. medeaanbieders.
Een bewaakt gebied door mij uitgevoerd als te zijn hun merk. Hun IMC, mijn 
ICP. Samen een eigen integratie afdwingend op maat in de markt. 
Voor elke cliënt een andere IMC en op maat gemaakt ICP. En de interactie? 
Die is ook bewaakt door notering en scheiding van cliënten specifiek in hun 
mediasegment en het productsegment. Dit in interactie met de consument.

Dit behoort altijd zo te zijn in de discipline!
Het is organisatorisch overzicht en notatie van het management in 
strategie en verkoop. Koppel dit organisatorische wel in de discipline 
aan managerskwaliteiten, ervaringsdeskundigen, integratie van derden 
bijvoorbeeld technische handelingen en professionals en vooral niet te 
vergeten de back-ups die de organisatie continueren. Budgettering is een 
belangrijke factor in het proces.

De aanpak platformen in IMC
Inside-out
Moeilijk maken, of simpel houden. Eenvoud siert zegt men wel en dat is ook 
zo. Het blijft dan organisatorisch bereikbaar. Begin in een platform met naam 
project, met de rubriek inside-out benadering. Dat is de planning binnen 
de organisatie door het bijhouden van de activiteiten, die te ordenen op 
rangschikking van opvolging en data. Analyse van de doelstelling en pasmaat 
op de beoogde consument, gebruiker. Creëer het concept, tekst en beeldkeuze. 
Betrek een professional ontwerper ICP voor visionalisaties die het bedrijfsimago 
verbeelding en creatief weergeeft. Als er meerdere wensen zijn van items of 
producten kunnen meer platformen worden gemaakt.

Out-side
Op hetzelfde platform dat gebruikt is bij inside-out komt de rubrieksmap 
te staan hoe het geïntegreerde van input is verlopen in sterkte of zwakte 
vertoont. De analyse hoe nog te verbeteren of wat weg te laten. Zijn de 
interacties succesvol? Kortom alle inzichten worden kenbaar voor uw IMC. 
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En heeft de ICP wel de juiste channels gebruikt, is het vormgegeven beeld wel 
oké? Toch een noodzakelijke taal dit zo aan te pakken al is het wel een 
soort dubbel werk.

Heeft men toch wel te kampen intern met bijvoorbeeld een grote organisatie 
of bedrijf om IMC platforms te maken. Dit in verband met de vele managers 
van interne afdelingen, die hun inbreng vertegenwoordigen en het inside-out 
en out-side allemaal moeten evalueren. Dan is er ook nog een optie tot een 
platform te komen waar enkel alleen een beperkte staf managers inzitten 
die één samenwerking hebben met het bedrijf of organisatie. Inside-out en 
out-side samen op één centraal platform, dit heet een ‘crossverbinding’. 
Het betekent kortere lijnen in de organisatie, sneller anticiperen en 
communicatie. Het scheelt enorm in de verwerking en mogelijke nieuwe 
invullingen van IMC en ICP.

Dat samen werken heet implementatie
Anders gezegd, de organisatie die het IMC en ICP gebruikt, de geïntegreerde 
marketingcommunicatie. De invoer en het uitgevoerde te bewerken en te 
gebruiken.

Doelstelling en marketingsoogpunt moet samenvallen tot een gelijkwaardige 
ondersteuning voor het IMC programma. Zorg dat de IMC in overeenstemming 
is met de praktijkopinie. Een reclamebureau ICP kan het concept uitwerken 
in vormgeving, adviezen geven en het totaal implementeren, maar als de 
opdrachtgever een ‘eigendenkwijze’ druk uitoefent in speciale extra eisen 
of dat er in budgetten wordt gesneden, is dan het IMC doel nog haalbaar? 
Dan komt het aan bij te sturen misschien op technologie, digitaal en vooral 
de channel mediakeuzes. Het zijn alternatieven die dan op het bordje van de 
ontwerpers komen.

Het vergt veel specialisatie en professionele structuren waarbij vakkennis 
komt kijken en een portie klantgerichtheid. De ontwerper en zijn medewerkers 
herzien de strategie richting techniek versus ICM. Te enten op de gebruiker in 
de maatschappij.

Wat ook op de loer ligt is een ‘overkill’ van specialisatie, die te diep ingaat op 
verschillende punten in de samenleving die anticiperen op in de situatie van de 
marketingbenaderingen. Een te is altijd te veel. Bijvoorbeeld handelsvormen 
van doorverwijzingen, andere contact te moeten volgen, zie dit of dat. Teveel 
teksten die toch niet worden gelezen. Gebrachte info niet specifiek voor de 
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doelgroep. Het ontaard in een vorm van bureaucratie, niet geschikt voor de 
gebruiker en wat het ICM en ICP veel energie, uren en veel geld kost. Daarbij 
kan er door de vele verschuivingen in personen en werkstukken verschillende 
belangen gaan lopen in de organisatie dat kan leiden tot conflicten en chaos 
binnen de werkvloer(en) Zo wordt het IMC concept een grote misintegratie en 
tast de bedrijfsstructuren aan.

Blijf bij de les en eenvoudig
Laat de concepten en platformen niet uitlopen tot een oneindige serie van 
allerlei aard. Blijf bij een centraal thema van look, baseer het concept op de 
4 P’s. Soms indien nodig enkele meer. Deze noemen we 4 C’s. 
Het oer grondbasis concept dat het bedrijf of organisatie zelf is, blijft ‘staande’ 
en ‘overeind.’ 
4 C’s:
- Consumenten, (mensen) is Customer Solutions. (Consumenten oplossingen)
- Cost to consumer, is (kosten voor de consument, vergelijkbaar met de 
 aankoopprijs)
- Communications, is (Communicatie)
- Contentment, is (Gemak en tevredenheid van de klant)

De 4 C’s zijn bedoeld zich meer te richten op de consument dan op een 
voorwerp sales product. Dus is het zaak je klantenkring goed te kennen. 
Wat biedt of communiceer je aan?

Branding, merkbeleving in de markt (segmenten)
Niet alleen een logo, naam is je bedrijf of organisatie. Een totaal branding 
bevat de communicaties, verbaal en visueel. Met het bedrijfsimago in concept 
gevat dien je het bedrijf door en door te kennen. En niet alleen de eigenaar 
maar alle personeel en takken van organisaties.
Zelfs de consument moet je branding kennen. Althans dat is wel de target die 
we willen. Kan men uw naam of logo en het handelsproduct?
Branding van organisaties en bedrijven staan overal temidden met andere 
merknamen en logo’s.
Een onderscheiding en uniek logo is voor de grafische ontwerper dan ook een 
professionele taak het bedrijf of organisatie een ontwerp te bieden dat aan de 
doelstellingen van bedrijf of organisatie voldoet, de platformen bereikt en de 
consument aanspreekt. Als dat ontwerp slaagt en serieus wordt gebruikt en 
handhaving ervan optreedt zal het logo (wat ook een naamlogo kan zijn) een 
enorme waarde impuls geven voor het communicatieplatform.
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Gaat het om een product van service, info of dienstverlening dan spreken we 
over marketingcommunicatie. Veel te zien in media’s van allerlei aard. 
Het brandingslogo wordt maar bescheiden gebruikt.
Daarnaast is er bedrijfscommunicatie, dat kan intern zijn of naar buitenrelaties, 
over management, structuren, organisaties van bedrijfszaken, non-sale, 
rapporten etc. Idem van gebruik logo.

ICP (Integrated Channel Planning)

Naast deze titel is er ook een naam beschikbaar in het marketing platform 
dat het systeem ook vertaald: Ideal Customer Profile. Deze benaming 
richt zich meer op de doelstelling van de 4 C’s. De consument en zijn 
ideale profiel. Wat is het verschil hierin? Niet te gek veel als we zien dat de 
éénwording van mediagebruik (channel) én het planconcept zelf richting 
klant gaan. Ken je klanten! Dat is de kern van inzichten in sales, promoties, 
acties en communicatie. Actueel je klantenprofielen, het ‘bijwerken’, haast 
personaliseren (voorzichtig mee zijn i.v.m. wetgeving). Niet een algemene 
databank beheren van een gemiddelde van consumenten. Maar wel een 
objectieve voorspelbare data-analyse toepassen op de job, uitvoering en 
respons. Bijhouden dus en teruglezen!

Corrigeer dan je ICP in- en outside. Evolueer de achterliggende 
maatschappelijke situaties in achterland. Is er nodig back-feed in 
productielijnen, logistieke lijnen, trends en channelbereik. Is voor personeel 
bijscholing nodig, opfrissessies van managers, consensus, overeenstemming?

Voor ons als professionele ontwerpers is marketing niet geheel complex in 
de praktijk, maar wat er aan vooraf gaat als het om implementatie gaat wel. 
Platforms creëren is wel complex. Wetenschappers stellen zelfs de vraag of in 
de reclamedomeinen marketing wel als een wetenschap gezien kan worden? 
Immers weten we wel alles van u? Die wetenschap het hoe en wat splitst men 
op in een positief deel van marketings(weten)schap en een normatief deel van 
marketing(praktijk), de uitvoering.

Als men dat gaat ontleden:
- kennis hebben van classificaties en systeemverzamelingen
- uitgaand van een centraal systeem van algemeenheid
- die verwoord worden tot praktijkwoorden, een terminologie
- die uitkomsten laten zien als een controlevoorspelling over het onderwerp,
 de uitvoerende taken gevat in een stramien van voorwaarden en controles.
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Precies waar marketingsbureau AC Nielssen in 1950 mee begon, een 
marketings databank.

Maar... al is het algemeen aanvaard dat marketing een wetenschap is, dan kan 
ik zelf persoonlijk mij toch wel voorstellen dat er geen specifieke regelgeving 
voor marketing is. Immers wat de wetenschap noemt is een theoretische 
opsomming van mogelijke regelgeving. Klopt maar ongeveer. Elke job is 
anders in benadering van doelstelling, met toevoegingen of weglatingen 
van die zogenaamde regelgeving! Daarbij moet worden vastgesteld dat 
naast het werk van de grafisch ontwerper of reclameadviesbureau ook ander 
professionals hetzelfde doen. Maar niet op dezelfde wijze! De één wat beter, 
de ander wat minder in kwaliteit en kennis of effectief. (we hanteren eigen 
regels op maatwerk) Het is buitenom of binnendoor, een race, een wedstrijd, 
met het ICM erbij een team! Het geheel lijkt op een competitieduel van 
marktbeheersing met alle deelnemers in een veld. Van strategie, platformen, 
segmenten, product(en), naam, logo, huisstijlen, managers, sales, info’s, 
mediakanalen, bereik en beschikbaarheid, budgetten en vooral leiderschap. 
Het is gewoon een concurrentie oorlog!

Zo blijkt maar weer eens dat de aanbieders van welke branding dan ook 
kennis nodig hebben van een social netwerk, de maatschappij op zich(t). 
De kenmerken dienen te kennen van consumenten en wat er leeft op de eigen 
werkvloer. De veranderingen in medialand gaan zeer snel en de economische 
groei fluctueert. Time is money, dat klopt wel. Want tijd moet worden gebruikt, 
is rekbaar in de zin van te kort te zijn of te snel in actie te gaan of te 
langzame reactie(s).

Handel is opbouw van markt
Je bent handelaar sinds jaar en dag of beginnende starter in het commercieel 
handelsverkeer. Factor is altijd, de voortduring van je bedrijf, status, product, 
dienst, kwaliteit en budgetten. Belangrijk in de opbouw van je branding is een 
invest in kennis van je marktaandeel, het netwerken, het concurrentiebeding 
kennen en bereid zijn tot product of dienst innovaties. Wees jezelf en wordt 
uniek! Geen halfwerk of proberen, maak een stappenplan om doelen te halen. 
Dat duurt! Houdt daar rekening mee. Leg een grondbasis vast en marketeer!
Organisatie is van groot belang, het bepaalt de voortgang, consistentie en het 
rangschikken. Men kan inhuren de professionals de IMC’s en de ICP’s. Doe het 
niet als starter zelf, of met een idee nog wel iemand te kennen als een hulpje. 
Gedegen marktonderzoek is nodig, tot de toe te treden segmenten en waar in 
te passen. Soms kunnen zelfs items overbodig zijn. 
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De systeemkeuzes worden ingebouwd in branding:
- Media kanaal keuzes
- Professionals in keuzes
- Strategische keuzes 
- Platforms
- Integraties
- Back-ups en feed-backs
- Rapporten en de ontwikkelingen (archief en data)

Periodieke overzichten:
- Upgraden van het product, dienst
- Logistieken
- Financiële profielen
- Lift up of down under
- Progressies
- Communicaties
- Continuering

Beeldvorming
Belangrijk bij beeldvorming en marketing voor concepttoepassingen is de 
bedrijfsstructuur op het gebied van beeldvorming. Die moet wel passen 
bij het soort van product en het imago producent en bedrijf, instelling of 
dienstverlener. De beeldvorming is een ‘vertaling’ van peilers waarop 
bedrijfsproduct is gevestigd. Beeldvorming heeft iets extra’s namelijk ook de 
gerichtheid op uw klanten, consument, de (koop)doelgroep. Het is belangrijk 
voor u om te weten wat de consument van uw product verlangt, het te willen 
kopen, te begeren en bezitten, of de belangrijke informatie weet te waarderen.
In de beeldvorming van ontwerp-concepten voor uw product is een 
onderscheidend marketingsonderzoek van grote waarde. Hoe het product 
te visualiseren, met een omslagfoto, gebruiksfoto, de juiste koptekst, de 
verpakking van het product etc. De introductiecampagne, de vervolgcampagne, 
meer info, merkwaarde en de kleuren. Zelfs maatschappelijke trends of 
verworvenheden zijn belangrijk te volgen. Publiek gedrag, verstoorde 
communicatie in de samenleving kunnen uw product beïnvloeden in waarde 
en marktaandeel. Daarbij een veelvoud van retrailers die ook allemaal een 
soortgelijk product aanbieden. Zie maar eens onderscheidend te worden.

Dat is niet eenvoudig meer op de dag van vandaag. We constateren in het 
marktaandeel segment een productenverzadiging. De vele soorten producten 
zijn overal aanwezig in de samenleving. Het verzand tot een algemene deler. 
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Te weinig onderscheidend aanbod. En de consument wordt op deze wijze 
ook niet zo meer geïnteresseerd in het al maar zelfde aanbod. Wil men als 
producent zich toch willen onderscheiden op het marketingsplatform, dan is 
een ingrijpende keuze nodig in IMC. Velen gaan richting de 4 of 7 P’s, richting 
prijs, kwaliteit en verkooppunt, aanbiedpunt. Dan komt ook de ICP op orde.

Op alle segmenten op de marktvloer is wel een beetje chaos te bespeuren. 
Opgeteld is de detailhandel teveel hetzelfde qua inkoopbeleid en dat is 
ook deels te verklaren dat importeurs van producten ook in zelfde richting 
handelen met dezelfde productfabrikanten. De productfabrikanten zijn net zo 
oppervlakkig als zijn medeconcurrenten in fabricage. Durven in economische 
neerwaartse handel geen innovaties op producten te brengen.

En de verkoop in de winkels loopt ook gevaar met de komst van de digitale 
verkopen in netwerken online. Vele retrailers hebben dan ook hierop 
ingespeeld met een website die geschikt is voor dit domein. Veel gaat goed 
online bij diverse producten, maar soms wil de consument dat toch liever zien 
in een store of winkel. (Ikea)

Communicatie is de sleutel tot het vormen van je branding, De relatie van 
het product en de consument. Het is de marktbeleving die de marketeer de 
consument presenteert! Zijn IMC.
En dan de ICP er bovenop, de zichtbare uitvoering van de marketingconcepten. 
Dit is bij communicatie met de reclamebureau’s een must om die creatief 
het product de impact te geven tot herkenning van uw plannen en daarbij de 
consument te bedienen.

Alle afdelingen en betrokkenen zowel in IMC als in ICP moeten op de hoogte 
zijn van de productlijnen om gezamenlijk de branding waar te maken. Dit dient 
disciplinair en strategisch en economisch in regel te volgen. Budgettering hoort 
ook daarbij. Evenals het volgen van maatschappelijke ontwikkelingen in de 
samenleving.
Eenmaal op de marktsegmenten te zijn beland is het zaak de producten te 
continueren. Wees sterk en de consument zal tevreden bij u blijven, ondanks 
de misschien wat hogere prijs, maar betere kwaliteit. Een trouwe consument 
stapt niet zo snel naar een ander merk. In hun psyche staat vertrouwen op een 
hoge plaats. U geeft een merkbelofte aan hun dat dient u ook zo te houden. 
Als u met het merkproduct en bedrijfsimago een vertrouwen uitstraalt zal ook 
de consument een imago voor uw product geven als, waardevast merk. 
De merknaam wordt een ‘vaste klant.’
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Product relevantie
Is een onderdeel van het marketing en marktonderzoek dat laat zien de 
‘versnippering’ van marktaanbod. 
De consument is meer en meer in staat de ‘individuele weg’ op te gaan 
voor een ‘eigen’ gedrag eerst. Laat zich niet zoals vroeger iets ‘aanpraten’ of 
‘verleiden’ tot een aanbod door u opgelegd. Men volgt de communicatie van u 
met de nodige promoties maar ten dele, bepaald zelf zijn koopgedrag met een 
soort van hip-hop status.

Onderzoekers koppelen hier iets op aan. Het onderzoek eerst in IMC gaat in op 
strategie voor het ontwikkelen van:
- praktische benaderingen - ik kan niet zonder dit product. 
 (functie, gemakkelijk, leefvormen)
- emotionele benaderingen - het product heeft emotionele waarde.
 (herinneringen, sierraad, gedachtegoed, eerwaarde, smaakvol, plezierig,
 good feelings)
- projectief - het product zegt iets over wie ik (wil) zijn. (zelfimagobeeld), 
 vereenzelving, modebeeld, outlook, gedrag, uiterlijk of verzorging van
- of geheel geen relevantie- ik kan geheel zonder dit product. 

Dan is er nog Diensten communicatie
Hierbij is een speciale benadering nodig tot de gebruikers. Diensten kunnen 
soms niet zo tastbaar zijn als een product zoals een gebruiksvoorwerp of 
fysieke functies. Bij dienstencommunicatie komt het woord managen erbij. 
De gebruiker verwacht een waarmaking van de gedane woordelijke of 
schriftelijke beloften. Dat is een afspraak die geleverd moet worden. 
Niet nakomen van de communicatie levert een onvoldoende vertrouwen, kan 
het bedrijfs- dienstimago schaden of zelfs geheel falen. Het is belangrijk te 
bedenken met een campagnestart of een vervolgactie, een factor van risico in 
te bouwen. 

Opbouwen in strategie met een criteria in de boodschap kan nuttig zijn:
- wat, - is de boodschap of dienst, idee, oproep, info.
- is er vraag naar, behoefte dit mede te delen, nut.
- hoe, te brengen, moeilijk, makkelijk, veel, meerdere secties, werkt het wel.
- wie, is de gebruiker, cliënt, doelgroep, relatie, kent men ons, kan ik hun 
 leren kennen.
Als u de gestelde criteria’s wel weet dan zal er zeker een positief 
respons komen. Dus vooraf een dienstencommunicatie opzetten met een 
doordachte strategie!
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Maatschappij zeer belangrijk

Om nu uw specifieke kleine of grote doelgroep te kennen en er een 
strategie op los te laten voor uw product of dienstverlening is het goed de 
leefmaatschappij goed te analyseren. Ga de maatschappij rangschikken 
catalogiseren in categorieën. En daarbij de indeling koppelen van vraag en 
aanbod! Er zijn heel wat categorieën te vinden. Heeft met het product te 
maken. Ik noem er maar een serie, ongetwijfeld zijn er vele meer.
- levensonderhoud, voedingsmiddelen, reinigingsmiddelen
- persoonlijke verzorging
- woningen, de inrichtingen, apparaturen
- mode en accessoires
- luxe artikelen, must haves
- vervoersmiddelen
- electronica, heeft vele disciplines
- diensten, voorlichting, gebruik, info, onderzoek en rapportage

De categorie doelgroep heeft een analyse naar vraag.
Die vraag naar uw product of dienst is dan weer van toepassing op
- leeftijden
- man of vrouw
- gezin, eventueel met kinderen, 
- alleenstaanden
- jongeren verdeeld in leeftijden
- de werk- woonsituatie
- woonplaats
- inkomen, klasse en budgettering
- sociale klasse, middenklasse, hogere klasse
- gepensioneerd, klein- of meer vermogend
- minimumloon, bijstand
- gezondheid
- nationaliteiten, autochtoon, allochtoon, migranten

Is uw product of dienstverlening van toepassing op een categorie 
(vraag en aanbod) dan is uw strategie IMC daarop gericht. 
Zijn de 4 of 7P’s mogelijk van toepassing?
De maatschappij veranderd elke dag, meer chaos is te merken. Ik noem het 
de ‘veelvouden’. Teveel, teveel is de naam. Of we noemen het verzadiging 
op en in de domeinen. Te zien in elk domein, handel, media, politiek en 
achtergronden. Nederland is wat dat betreft wel een voorbeeld van ‘weinig 
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ruimte meer.’ Verschillen in de samenleving zijn steeds meer merkbaar in 
ethnische bevolkingen, geloofsovertuiging en culturele aspecten. 
Een maatschappij met uitersten. En ik merk op dat dit alles wordt gebracht 
in een ‘mediaverslag’. Een media channel dat in competitie is met elkaar. 
Praatprogramma’s die nergens over gaan, alleen het gemiddelde cijfer telt. 
Een maatschappij van ons met een gemiddeld vlak cijfer. Democratisch? 
Ja of nee? De mediachannels worden er niet beter op qua ICP beeld. 
Dezelfde informatie van reclames doorspoelt de maatschappij. Waarom? 
De keuze van de consument product te kiezen en te consumeren, een 
intentie van fabrikanten en retrailers? Tot op het irritante toe? Strategie op 
de commerciële tv. Het zal geheel verdwijnen. Straks wordt het geheel een 
digitaal tv-domein van abonnement. Ook het reclameblok zal een digitaal 
kanaal worden als een soort zoekmachine op internet.

Het journalistieke domein is teveel gericht nog op de verzuilingsgeest van 
eigen vereniging. Men moet zo nodig haar eigen kleur en overtuigend 
omroepimago koppelen aan het programma. Programmamakers en de 
bijbehorende producenten die onder de vlag van een mediagigant zitten zijn 
geheel commercieel gebonden aan budgettering van ‘eigen’ makelij.
Doordrenkt met het ‘u hebt recht op onze nieuwsgaring’ en ‘vrijheden u te 
informeren’ conformeert die journalistiek de communicatie met u. Dit is ons 
aanbod! Wat is uw vraag?

Ik vraag niets meer, hoeft geen aanbod meer! Kies zelf wel waar ik het weet 
te halen. Een mentaliteit van tegenwoordig in de maatschappij. U, de fabrikant 
en of aanbieder van een product zal moeten reageren op de consument. 
U moet blijven communiceren, maar anders!
Ga in op analyses van de klant. Is het een clustering of splitsing van 
categorieën die beter werkt? Online werken is op de weg naar aanbod. Er moet 
nog veel gebeuren aan zoekmachines, veiligheid op web en snelle logistieke 
leveringen. Het betalingsverkeer op web-platformen moet nog veiliger en 
samenwerking van bedrijven kan ook werken.

Naast het aanwezige digitale online verkeer zal ook het aanbod gedrukte 
media niet geheel verloren gaan en blijven bestaan. Het zal meer gebruikt 
worden voor specifieke kleine communicaties, kleine kringen in de plaatselijke 
leefgemeenschap. Interne berichtgeving van wijkcommunicaties of abonnee 
leesbladen.
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Terugblikken in de maatschappij segmenten 

‘Verzuiling in maatschappij en ook in politieke zin’
Verzuiling: De bevolking is in feite ingedeeld in vier zuilen: protestant, 
katholiek, liberaal en socialistisch. 
Het gehele leven speelde zich dan af in de eigen zuil: schooltijd, 
sportvereniging, krant, omroep, vakbond, winkelier, baas, ja zelfs de keuze van 
je echtgenoot/echtgenote. 

Zuilen in de samenleving in de vorige eeuw
De katholieke verzuiling is hoofdzakelijk een strategie om de eigen 
geloofsgemeenschap te beschermen tegen de secularisering (verwereldlijking 
- ontkerkelijking.) Elke levenskring heeft zijn eigen onafhankelijk gezag en dat 
niet onder een andere levenskring staat. Zo zijn het gezin, de economie, de 
kerk en het onderwijs soeverein in eigen kring en daarin dient de overheid niet 
in te grijpen.

Praktijk
Verzuiling gebeurde enerzijds door een scherpe scheiding tussen de 
bevolkingsgroepen, anderzijds door middel van samenwerking van de 
elites aan de top. De scheiding werd vormgegeven doordat iedere zuil zijn 
eigen kerk, omroep, krant, standsorganisatie, vakbond, politieke partij, 
woningbouwvereniging, scoutinggroep, scholen, ziekenhuis, sportverenigingen 
en zelfs winkels en bedrijven had. Dit leidde tot grote culturele verschillen, 
niet alleen in de steden, maar ook op delen van het platteland, met als 
resultaat dat hele bevolkingsgroepen naast elkaar leefden zonder veel contact 
te hebben. Tegelijkertijd werden door het systeem van verzuiling enerzijds 
en samenwerking aan de top anderzijds veel maatschappelijke spanningen 
afgewenteld.

Het is niet altijd mogelijk zuilen strikt te definiëren. In elk geval kunnen we 
een protestants christelijke, een rooms-katholieke en een socialistische zuil 
onderscheiden. Ook kan men de ‘liberale’ of ‘algemene zuil’ waarnemen, 
hoewel sommige liberalen claimen dat er nooit een liberale zuil is geweest, 
de liberalen waren namelijk tegen de verzuiling.

De Nederlandse samenleving werd een groot deel van de 20ste eeuw 
gekenmerkt door een sterke verzuiling. Daaronder verstaan we de opdeling 
van de maatschappij op grond van geloofsovertuiging en/of maatschappelijke 
opvattingen. Iedere stroming had daarbij eigen organisaties op alle 
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terreinen van het maatschappelijk leven: politiek, vakvereniging, onderwijs, 
gezondheidszorg, media, jeugdbeweging en sport.
De samenleving kende vier hoofdzuilen: 
de katholieke, de protestants-christelijke, de socialistische en de neutrale of 
liberale. Als kleinere, deels afzonderlijke zuilen, zijn nog te onderscheiden: de 
communistische, de vrijzinnig-protestantse en de orthodox-protestantse. 
Tussen de zuilen bestonden strikte scheidingen, maar op veel gebieden - en 
zeker op politiek terrein - was er sprake van samenwerking en overleg.

Ontstaan
De verzuiling werd door de met name katholieken en protestants-christelijken 
doelbewust nagestreefd. Voor de katholieken gold dat zij tot ver in de 
20e eeuw, ondanks hun relatieve politieke sterkte, een minderheid in de 
protestantse samenleving waren. Zij moesten hun maatschappelijke positie nog 
veroveren, en kozen daarbij voor eigen, door de kerk gesteunde, organisaties. 
Ook de belangrijkste politieke tak van de protestants-christelijke zuil, de anti-
revolutionairen, predikten de gedachte ‘in ons isolement ligt onze kracht’. 
Zowel de anti-Roomse houding die bij veel protestanten heerste, als ook de 
afkeer van de RK-kerk tegen de calvinisten maakte gezamenlijke organisaties 
van katholieken en protestanten ondenkbaar.

De opvattingen van socialisten over onder meer koningshuis, godsdienst en 
maatschappelijke verhoudingen zorgden eveneens voor een grote kloof met 
andere zuilen. De socialisten waren tot midden jaren ’30 voorstander van 
een republiek, waren op het gebied van cultuur, sport en huwelijk tamelijk 
liberaal, en streefden naar andere inkomens- en machtsverhoudingen en naar 
staatseigendom van belangrijke bedrijven. Voor katholieken, protestanten en 
socialisten gold dat zij beschikten over eigen dagbladen, waarbij de politieke 
leiders als redacteur een belangrijke rol speelden. Ook na het ontstaan 
van de radio-omroep werd direct overgegaan tot het oprichten van eigen 
omroeporganisaties. Dat betekende dat leden van een zuil ook betrekkelijk 
weinig in aanraking kwamen met het gedachtegoed van de andere zuilen. 
In 1917 werd door de zogenaamde pacificatie de strijd om een gelijke 
financiële positie van het bijzonder onderwijs beëindigd. Tegelijkertijd werd 
het algemeen (mannen)kiesrecht en de evenredige vertegenwoordiging 
ingevoerd. Voor beide problemen werd een commissie ingesteld, waarin alle 
partijen vertegenwoordigd waren. Door zowel aan de wens van de linkse 
partijen (algemeen kiesrecht) als aan die van de rechtse partijen (financiële 
gelijkstelling) tegemoet te komen, kon een oplossing worden bereikt. 
Dit noemen we sindsdien pacificatiepolitiek (overeenstemming orde).

• 32 •



De verzuiling leidde tot een vrij statisch politiek beeld, waarbij zich door 
de geslotenheid van de zuilen bij verkiezingen steeds slechts geringe 
verschuivingen voordeden.

Na 1945
Al in de jaren dertig werd - vooral vanuit rechts-nationalistische hoek - 
geageerd tegen de ‘hokjesgeest’. Tijdens de Tweede Wereldoorlog leken, 
onder invloed van de Duitse bezetting, de scheidslijnen tussen de zuilen weg 
te vallen. In Londen was koningin Wilhelmina een groot voorstander van het 
doorbreken van de verzuiling.
Na de Tweede Wereldoorlog werd dan ook getracht een einde te maken aan 
de verzuiling. Daartoe werd eerst de Nederlandse Volksbeweging opgericht, 
waarvan Schermerhorn, premier van 1945 tot 1946, een leidende figuur was. 
In 1946 ontstond de Partij van de Arbeid, waarvan naast sociaal-democraten 
en vrijzinnig-democraten ook progressieve katholieken en protestanten lid 
werden. Dit werd de ‘doorbraak-gedachte’ genoemd. Omdat de katholieke 
kerk en katholieke en protestantse politieke leiders zich hiertegen verzetten 
en hun partijen beleven in bestaan, kwam van die doorbraak niet veel terecht. 
Pas midden jaren zestig werden onder invloed van de ontkerkelijking de 
scheidslijnen tussen de zuilen minder scherp. Uiteindelijk leidde dit in de jaren 
zeventig tot het CDA, een fusie van de drie confessionele (christelijke) partijen. 
In 1976 gingen ook de katholieke en de socialistische vakbonden samen in de 
FNV. De opkomst van een nieuwe omroep, de TROS, betekende eveneens een 
doorbreking van de verzuiling.

Binnen de zuilen was sprake van grote verwevenheid van de diverse 
organisaties. Kamerleden waren vaak tevens bestuurder van bijvoorbeeld 
vakverenigingen, landbouw-organisaties of omroeporganisaties uit de eigen 
zuil. Daardoor was het parlement lange tijd een goede afspiegeling van de 
(georganiseerde) maatschappij.

Het verzuilde politieke systeem
De verzuiling maakte overleg op politiek en maatschappelijk niveau wenselijk. 
In de politiek was daarvan vooral sprake bij de formaties; op maatschappelijk 
gebied ontstonden allerlei overlegorganen (voor 1940 Hoge Raad van Arbeid, 
na 1950 Sociaal-Economische Raad). Vooral de confessionele partijen waren 
een groot voorstander van dat overleg. Het overleg leidde ook tot evenredige 
verdeling van posten. Dat betekende tot 1940 dat protestant-christelijken en 
katholieken belangrijke functies, zoals lid van de Raad van State, Commissaris 
van de Koningin en burgemeestersposten keurig onderling verdeelden. 
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Ook de liberalen kregen daarbij hun evenredige deel. Rotterdam had 
bijvoorbeeld steeds een liberale burgemeester. De sociaal-democraten bleven 
tot 1945 buiten die verdeling.
 
Door het overleg en de evenredige verdeling van posten kenmerkte de tijd 
van verzuiling zich ook door relatieve stabiliteit. Na 1946 werden de meeste 
kabinetten gevormd op basis van samenwerking tussen veel partijen, waardoor 
kabinetten vaak over een zeer ruime meerderheid in het parlement beschikten. 
Het verzuilde politieke systeem werd begin jaren zeventig, mede onder 
invloed van D66 en Nieuw Links in de PvdA, afgelost door een stelsel waarvan 
polarisatie het voornaamste kenmerk was.

Ontzuiling
Radio Veronica begon in 1960 met uitzendingen vanaf zee. Het verzuilde 
publieke bestel kwam zo onder vuur te liggen, hoewel het tot op heden 
nog aanwezig is. De ontzuiling begon na vooral in de tweede helft van de 
jaren zestig in te zetten. Met de toenemende welvaart werd individuele 
ontplooiing geleidelijk belangrijker dan het voldoen aan de verwachtingen 
van de zuil. Er ontstond een jeugdcultuur die zich juist afzette tegen de oudere 
generatie. De ontkerkelijking zette in en met de secularisering groeide het 
deel van de bevolking dat zich niet rekende tot een van de zuilen waardoor 
de confessionele partijen hun aanhang zagen kelderen. In de jaren zeventig 
namen ook de bezwaren tegen de pacificatiepolitiek toe zoals de beperkte 
invloed van de kiezers, waarmee een einde kwam aan deze politiek. 
Hoewel de sterke verzuiling is verdwenen, zijn de restanten nog zichtbaar in 
bijvoorbeeld de verscheidenheid aan publieke omroepen.

Ontzuiling kan het doorzetten?
In 1950 zijn de zuilen nog sterk door het mediabestel en politieke 
partijvormingen. Maar richting 1960 is er een ontzuiling waar te nemen die 
een maatschappelijke grondslag heeft. Immers de ‘baby boomers’ van na 
WOII groeien naar volwassenheid en hebben een totaal andere kijk op de 
functionerende maatschappij en haar politieke leiders. Een totale culture 
omslag zal volgen. Het taboe wordt doorbroken. Op alles wat de maatschappij 
biedt. Geloof of klasseverschillen worden een mix onder de jongeren die 
zelfstandig bepalen hoe te leven. Vanuit hun eigen ‘ik’. Worden niet begrepen 
door de gevestigde orde maar zetten door de wereld naar hun levenswijze te 
formeren. Het publieke bestel krijgt een veer te laten, Radio Veronica staat 
als een luisterrijk instrument aan hun zijde. De maatschappij treedt mee in 
de commercie van deze groep, vakbonden doen mee. Religie van kerk is 
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bespreekbaar, zelfs het latijn moet er aan geloven in de kerkdiensten. 
Ook cultureel werden er vernieuwingen ingepast, muziek, toneel, satire, 
fotografie en kunst. Het politiek niveau moet wel mee inleveren. 
De gevierde verworven politieke zekerheden die waren verworven werden 
langzaam maar zeker verloren en werden verruild voor nieuwe betekenissen 
en symbolen. Dat kan natuurlijk ook spannend werken. Er volgen in de partijen 
verschillende naamwisselingen zoals het CDA 1977 oecumenisch wordt. 
D66 naar progressief liberaal. En andere benamingen als gereformeerd, 
orthodox-protestants evangelisch, vrijzinnig protestant en gewoon links of 
rechts als toegevoegd format.

De tastbaarheid van de verworvenheden van kerkgemeenschap, politieke 
partij, vakbond, omroepvereniging en het onderwijs waren destijds ‘veroverde’ 
idealen van deze betrokkenen met hun invloeden op de bevolkingsgroepen 
(zuilen) in de maatschappij. 

We spreken dan over de gezinnen die katholiek, protestant, socialistisch 
of liberaal waren. Kortom een klassenverschil. En dat gebeurde vanaf de 
bovenkant naar u toe met of zonder vertrouwen in de hele zaak. Zo koppelde 
het individu zich aan een status in identiteit, macht en ideeën die hun paste. 
Vergeet daarbij het ego van destijds niet: ‘ik ben, jij bent niet.’ Zo verkreeg 
men een maatschappij voor de 1960 jaren die star en onwrikbaar was. 
Een typische Nederlands kenmerk dat al begon bij de 20er jaren van de vorige 
eeuw. Even weg was in WOII en een restart kreeg net na deze wereldoorlog. 
Men zag wel in dat een verzuiling niet werkt in een maatschappij. Toen dus 
die generatie opgroeide na WOII de verzuiling overboord gooide was een 
vervaging zichtbaar tot de jaren 80 van de vorige eeuw. Immers er was 
welvaart daarvoor en een maatschappij waarin het goed gaat heeft geen 
klagen over wat de buurman doet of laat.

Maar de ‘zuilen’ bestaan nog steeds innerlijk in eigen bestaan. De partij, 
de vakbond, werkgever en andere organisaties. Men geeft de burger wel
 ruimte zelf te kiezen waar bij te horen. Is hiermede de ontzuiling een feit? 
Of is er nog meer splitsing op komst? Ja veranderingen zullen er komen,
 maar dat is normaal in een langere tijdsperiode van bestuur en leefwijze 
van de maatschappij. De leefwijze op de manier van doen, is een verworven 
basisconditie die door verandering instabiel wordt. Een proces van 
versletenheid, saaiheid, weer herstel en dan weer verval. Dat zijn stadia’s van 
niveau en kwaliteit. Het kan zomaar verheffend werken.
Het zijn de maatschappelijke effecten die deze veranderingen aldoor teweeg 
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brengen. Instabiliteit wordt mede veroorzaakt door de mondiale media. 
De instabiele berichtgevingen brengen de burger in onzekerheid en verwarring 
en zeker niet in voor radicale vernieuwingen. Wat willen we dan vernieuwen? 

Is er wel vernieuwing?
De mondiale en digitale wereld om ons heen is stuurloos en zonder werkelijke 
leiders, beter gezegd, er is geen mondiale basis-conditie! Zelfs niet in 
eigen land. Hier heerst ook de verwarring op de dagelijkse agenda van de 
bestuurstechneuten. Het gaat over financiën, criminaliteit, en rechtspraak. 
En dat rammelt aan alle kanten. Tel daar bij op de EU fantomen en de burger 
weet helemaal niet waar ZIJN basisconditie ligt! Dominantie ligt er dik bovenop 
bij de landelijke en EU bestuursleden. Vergeet niet het prangende probleem, 
hoe de toenemende vluchtelingenstroom op te vangen, het religiegeweld te 
beteugelen en de nimmer aflatende oorlogzucht uit te bannen. Dominantie is 
van alle tijd! Is dat niet een beetje ‘nieuwe verzuiling?’

Media 
De huidige rol van de media is cruciaal in de maatschappij. Dat begon al 
in de jaren 80 van de vorige eeuw met een nieuw blik open te maken 
met journalisten, die er nog steeds zijn, die scoringsdrift vertonen en het 
toenmalige ‘terreur’ massaal de huiskamer binnen brachten. Nu nog, is het niet 
anders, maar al te vaak is hun presentatie in hun opdringerige leidersrol sterker 
dan het geboden onderwerp of genodigde gast. 
Verdraaid tot een onaangenaam beeld, met de ‘eigen’ ‘zuil’ opinie erachter 
geplakt. Dat zuiltje speelt dus ondergronds door met een gekleurd tintje, al 
zeggen die mediabronnen natuurlijk niet te zijn gekleurd. 
Maar zetten hun naam wel als (‘zuil’) omroepvereniging achter of voor 
de uitzending. Het is nieuwsconstatering in algemeen belang voor alle 
bevolkingsgroepen zegt men, maar is haast nooit objectief. De politieke scene 
om het zomaar te noemen gaat hier ook in mee en ziet kansen hun (eigen 
partij) belangen te behartigen. Niet het daadwerkelijke wordt verteld maar 
meer het randgebeuren zoals ‘wij, programma-redactie’ dat voorstaan.

Dat is voor journalist en geportretteerde een moraalkwestie. De een voelt 
zich op eigen basisconditie, de ander op de eigen basis. En de moraal van de 
kijker? Wat is hun basis? Mening? Het wordt opgedrongen te kiezen voor een 
van de twee, eens of oneens. Prangende directe vraagstelling? Dat wordt een 
ontwijkend antwoord, een instabiele basis. Zo gaat het ook in kamervragen, 
uitspelen in woorden en benoemen, te communiceren zo moeilijk mogelijk. 
Het beste beloven en te plannen, maar is het ook waar te maken? Dat moet 
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je KUNNEN met vakmanschap en kwaliteit. En geen halve waarheden per 
persoon uitkramen. Samen een coalitie vormen is samen tot democratie en 
economische verhoudingen te komen. Een waardesysteem dat samen een 
sterkte biedt aan de grond-basiscondities. Geheel bedoeld voor de sociale 
gemeenschap.

De mens is een individu en wil in zijn leven alle goeds afstemmen zo 
persoonlijk mogelijk. Maar over het ‘samen’ in de samenleving leven, dan 
gaat het niet goed. Men kan de mensen in de samenleving algemeen en 
massa toespreken of voorlichten. Het zal niet werken. Een persoonlijke 
benadering door overheden fabrikanten en producenten of voor mijn part door 
de buurman, werkt wel. Sta naast uw medemens, communiceer om samen 
de weg te maken naar de basiscondities. Dat vertaalt zich in vreugde van 
bestaan, gezondheid, prettig wonen, financiële haalbaarheden, respect voor de 
medemens en de andere religies, geen racisme en geen klassen- 
of hokjesgeest.

Ontzuilen is moeilijk als je ziet hoe krampachtig de landelijke politieke partijen 
vasthouden aan ‘eigen’ oude principes. En proberen die in te passen op de 
problematiek van onderwerpen tot een fundamentele oplossing. Het lijkt 
op een reparatie van een oude fiets met de eigen bekende leverancier, niet 
betrokkenheid te dulden van anderen. Doordrukken van partijvorming en 
regelgevend in bureaucratische zin. Echte overtuiging ontbreekt, ze zijn niet 
gemotiveerd als het ook anders kan of wordt voorgesteld. Er hangt alleen iets 
van een functionaliteit. En wat heerst er bij hun? Eenrichtingsverkeer! 
De relatie partijbestuur, fractie, coalitie, kabinet of de partijnaam tot de burger 
is een dominantiefactor. Voor ‘eigen parochie’ preken. Wat hard gezegd hier, 
het zal ook wel eens goed gaan maar ik bedoel het algemene wat aan hen 
kleeft, de sleur.

De waarden en normen op de politieke agenda en voor het bedrijfsleven 
Ook die veranderen steeds weer en dat gebeurt vanuit de maatschappij. 
Het een is in, of het andere is alweer uit. Voorstellen en plannen worden 
voorgesteld, weer verworpen of veranderd. Het is een onophoudelijke stroom 
van informatie die op uw persoonlijke agenda wordt losgelaten. Zo ook 
agressie, criminaliteit en de rechtspraak met juridische uitspraken, botsen 
weleens met uw mening. 
De criminaliteit neemt maar toe, acceptatie daarvan is verwerpbaar, maar toch 
is er een zekere alledaagsheid, het sluipt erin, te bespeuren. 
 Zo van daar moeten we mee leren leven. En dat is met veel meer dingen zo. 
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Het heeft te maken met de tijdsorde, een periode van tijdspasseren, 
gewenning, waarin het voorval was gebeurd en de aanname bij ons zelf, dit te 
verwerken en te accepteren. Want je moet het wel aannemen!

Zo kent de politieke scene al jarenlang het issue hervormen. De mogelijkheden 
zijn er, maar men wil NIET hervormen. Dit wordt niet openlijk gezegd, immers 
de gevestigde landelijke politieke partijen hebben hun kanalen (adviseurs, 
profs, oud partijgenoten, organisaties en overige verbindingen) die ze niet 
willen afvallen om de normen en waarden van hun eigen partij te schenden. 
Men denkt de identiteit van partij, hunzelf, maar ook van alle aanhangers 
te schenden. Anders gezegd, van hun geloof te vallen. En zo de wedstrijd te 
verliezen.

De communicatie met de burger is moeilijker dan men denkt
De ‘eigen’ denkbeelden te communiceren met de toehoorder. En zie het zo: 
leg maar eens uit dat je niet altijd de wedstrijd kan winnen, maar ook zomaar 
verliezen. De normen en waarden communiceren is niet op het lijntje af, maar 
een gemiddelde score. Met eraan een denkbeeld: te kunnen uitvoeren en 
daarbij het ook nog DOEN! Zelfs op papier staat het er, maar de praktijk? 
Is die communicatiekoppeling te maken? Zonder in de verzuilings- hokjesgeest 
te treden? Ja dat kan door samen te werken, ook door de conflicten in de 
samenleving niet uit de weg te gaan. Conflicten met woorden als: ben ik niet 
met je eens..., dat is vervelend..., het is zelf tot arrogant toe als ‘niets mee 
te maken’. Een individueel te winnen of verliesgedrag. Je kan het winnen 
of verliezen in communicatie. Het spiegelt de maatschappij van nu: zoals de 
mensen met gedachtegoed ‘ik win van jou’, ‘de maatschappij en haar leiders 
deugen niet’. Zo spreekt de burger.

Zo! Hier spreekt de menselijke maat! 
‘Ik eerst, dan jij’. Waar heb ik dat meer gehoord? Ja, in de hokjesgeest van 
verzuiling in de vorige eeuw. Is er dan toch nog verzuiling? Ja het lijkt er wel 
op. Ook op politiek terrein wordt de menselijke maat met voeten getreden. 
Je bent er zelf bij met life televisiebeelden uit de Kamer, waar het met 
woorden wordt uitgevochten en in feite niets gebeurd. De burger snapt er 
niets van. Ze verwijderen zich van de burger, en nog snel ook. En de burgers 
verwijderen zich weer onderling van elkaar! En dat vreet de maatschappij 
kapot. Hoe meer en meer het individu ontevreden wordt (gemaakt) hoe meer 
de vertrouwensrelatie met het leiderschap en politiek systeem vervaagd. 
Het is onafwendbaar, de politieke partijdood zal volgen. 
Een oplossing kan zijn het formeren tot een gezamenlijk front. Het is in de 
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geschiedenis al eens eerder geprobeerd om een eenheidspartij te formeren, 
dat echter geen succes werd, maar nu zijn de tijden anders ingericht met de 
communicatie. Misschien kan het nu wel. De tijd zal het leren want ook als de 
EU wil doorzetten tot vorming van een Federale Staat Europa kan het wel. 
Op papier theoretisch allemaal aantrekkelijk. Een bijna onmogelijke opgave. 
Maar als de politieke partijen hun dood zien naderen zal er snel met EU moeten 
worden onderhandeld.

Het zal cruciaal worden in de maatschappij om te overleven
Is het nog stuurbaar die maatschappij? De gemeenten krijgen al landelijke 
zorgtaken erbij. Er zullen er nog meer volgen waarschijnlijk. En hoe ligt dan 
de verdeling in de gemeenten met haar talloze partijen? Bestaat de naam van 
de landelijke politieke partij dan nog wel? Wordt het in gemeentes dan ook 
vorming tot een eenheidspartij? In theorie aannemelijk. Een hele brede coalitie 
niet meer, maar één raad met haar adviescommissies.

En de invloeden in de commerciële en dienstverlenende organisaties zullen 
meegaan met inperkingen van diensten die overbodig of dubbel blijken te zijn. 
De gemeentes vragen dan meer communicatie in directe verbanden met eigen 
burgers. Gemeenschapswerking! Samen er aan werken. Dat is ontzuiling! 
U doet er toe. Wie u ook bent, in geloofsvorm, ras of culturele achtergrond, 
onderwijs of beroepen. De basisconditie kunt u vinden in de samenleving, voor 
u en door u.

Communicatie en haar invloed

In maatschappij en de relaties met marketingstrategie
Die relatie in communicatie maatschappij, dus u, bestaat tegenwoordig meer 
uit beelden dan uit tekst en woord. Ook geluiden horen indringend bij de 
communicatiebeelden. 
Er is op te maken dat de communicatie enkele krachtige kenmerken vertoond:
- kernbeelden, icoonbeelden
- kracht van foto- en filmbeelden
- het regisseren van beeldcultuur, de soort ervan toepasbaar maken
- de informatie die de foto of film of tekst doorgeeft
- het delen van deze beelden, sorteren, deleten, keuzes maken voor opslag
 of verwerping, geheugensysteem
- veel te veel beelden belemmeren het communiceren
- het teveel wordt een impressie beeld, wordt veranderd naar een eigen 
 selectief opbergen in uw geheugen
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Icoonbeelden
Een kernbeeld foto, naam, woord, idool, club, muziek, ideologie, kan de uiting 
in communicatie zodanig sterk maken dat het een soort van merk wordt. 
Sommigen zweren niets anders te willen dan... en blijven dat ook trouw. 
Een eigen merk voor eigen gebruik, de relatie met de producent, product en 
leefgewoonte. Het is van toepassing in het commerciële bedrijfsleven maar 
kan ook toepasbaar zijn in de politieke wereld. Immers de politieke wereld 
kent als geen ander het communicatie-instrument zich zichtbaar, hoorbaar 
en kenbaar te maken. En of dat nu een politiek naamlogo is of een persoon 
die hun vertegenwoordigd, het wordt het ‘merk’. Ook een gedane prestatie 
of uitvoering van een project, is het integrale onderdeel dat de score in 
communicatie bepaalt. Het kan ook een foto zijn van de persoon die meteen 
gelinkt wordt in uw herkenning met zijn-haar naam en van de politieke partij. 
Of het kan een interview zijn, als er maar koppeling is met de kiezer. En als dat 
maar veel gebeurd en positief is, is een icoonbeeld in vorming. 

Wij noemen het in vaktermen ICP. Integrated Channel Planning 
Dit betekent gewoon in de praktijk dat: communicatiemiddelen tot een 
eenheid te vormen in kanalen/media tot volledige ordening. En dat is in de 
communicatiewereld ook van toepassing. De uitvoering ligt in de creatie- 
media- en middelenkeuze. Zo wordt de ‘beeldfoto’, ‘merk’, naam, persoon, 
imago, gestimuleerd en de impact geoptimaliseerd. Het behoeft wat nader 
uitleg, de verhouding van ICP en de grafisch ontwerper, dus in mijn geval en 
de verhouding met de maatschappij. Want is de grafisch ontwerper nu een 
‘integrator’, een soort van eenheidsvormer die de items koppelt? Of is hij-
zij een ‘specialist’, een vakman die de eigen artistieke creatie vooropstelt? 
De grafisch ontwerper maakt de schakel in beiden, in een netwerk. 
Doorontwikkeld vanuit IMC en geplaatst in een artistiek bevredigend resultaat 
voor de doelgroep. In een informatieconcept met gebruiksklare tasks voor 
de gebruiker. Toekomstgericht, origineel, conceptbehoudend. Maar niet te 
overschattend, alle ijs is niet even dik!

Door consequent te zijn in uitingen komt er zeker respons terug. Bij vele 
marketingpartijen is er dan ook een woordvoerder, altijd dezelfde persoon, die 
de huisregels kent en de basis draagt. Wanneer er sprake is van toenemende 
wisselingen van uitingen, gedrag, personen en missers, is er geen eenheid, 
ook in de respons en zal het ervaren worden als een verloren investering. 
Intern IMC kan men wel met medepartners werken, al moeten die wel in de 
gezamenlijkheid blijven opereren. Ze kunnen brainstormen in stadiums en dit 
doorgeven aan de woordvoerder.
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De burgermaatschappij kent en dat zeker ook nog in de eigen verwarring en 
chaos, steeds het ‘eigen’ merk. En blijft er vaak bij dat icoonbeeld te adoreren. 
Het naamlogo of het product wordt een ‘vriend’ merk voor de gebruiker. 
Het is een mens tot mens situatie. Het is daarom ook bijzonder belangrijk dat 
een reclamecampagne van onbetwistbare inhoud moet zijn.

ICP is gewoon maatschappijmarketing uitvoeren met campagnes en promoties 
die bijdragen aan het productmerk concept. Dat is te onderscheiden in twee 
dingen:
1. de consument, gebruiker, burger, de verbruiker, bieden tot 
 overeenstemming te zijn met het aangeboden product.
2. de gerichte basisconditie van de consument kennen in karakter en gedrag.

Het is vooral het tweede punt daar op te richten, de basisconditie te 
beïnvloeden met productpromotie. Wat te zeggen tegen wie en wanneer. 
Het is de beoogde doelgroep.
De ICP legt een focus in volharden, passie van het vak en een zeer sterke 
motivatie. Met discipline naar het doel. 
En zeker niet afwijken van het ingeslagen pad, de aanbod contex in beeldende 
uitvoering en structuren. En dat voor interne en externe communicatie. 

Wat hoort en ziet de burger hiervan in de leefmaatschappij?
De communicatie uiting, campagne, interview, hearing, promotie mag niet 
afgedaan worden als een toegift, maar een impact tonen die de burger 
aanspreekt. Spreek dan ook van een supersterk ‘merk’. Blijf dit productmerk 
behouden, pro-actief te blijven binnen de vorderende tijdsgeest. Telkens met 
een uitstralende waarde die de aangesproken burger nog steeds begrijpt en 
voorstaat. De snelheid van de informatie en social media spoelt elke dag over 
ons heen via allerlei soorten media en veroorzaakt natuurlijk ook ontelbare 
neveneffecten in de verwerking ervan. 

Het is te analyseren in twee punten:
1. het bericht is niets nieuws, we negeren het bijna automatisch als 
 ‘weet ik al’. Het betekent een kleine ‘upgrade’ of bevestiging van uw 
 imago ego.
2. het bericht bevat meer betrouwbare en gedetailleerde informatie, met 
 een bijzondere uitvoering in beeld en vormgeving. Het geeft een nuance 
 van toevoeging in uw ‘bestand’ dat al of niet was aangelegd. 
 De beschouwer, burger, gebruiker kan tot verbeterde inzichten komen. 
 Maatschappij bevorderend. 
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Van nature is de mens nieuwsgierig 
Zo biedt een creatieve vormgever via het netwerk dus een weldadige 
informatie voor de leefmaatschappij. Maar alles moet wel strikt en consequent 
uitgevoerd worden in de IMC en ICP marketingregels.

Het is gewoon marketingcommunicatie, een deelwoord van communicatie. 
Bijna een ontastbaar woord, maar kan zeker zichtbaar worden als de uitvoering 
van het product’merk’ professioneel wordt gebonden met de hoogste kwaliteit 
te bieden. Die gebondenheid is een merkstrategie. De puur beschrijvende 
naam van artikel is tot een kern ‘merk’ geworden en ook geaccepteerd. 
Dit merk is door de burger aanvaard en geregistreerd in hun geheugen 
voorkeursysteem. Is al een icoonbeeld aan het worden. Of noem het een 
imagobegrip. De aanname van herkomst! 
En IMC en ICP bewaakt intern dit beeld! Want het is bij de consument-gebruiker 
een keuzeplaats van kwaliteit en vakmanschap. Maar pas op, want succes 
is breekbaar. Dat is met name de concurrentie, de mededingers onder de 
diverse segmenten in de markt. Ze kunnen inbreuk plegen, merk-inbreuk door 
soortgelijke berichtgeving of daad te stellen, er een eigen visie op te planten of 
zelfs het bericht of product anders te benoemen of zelfs te claimen als waren 
ze zelf de bedenker van het (marketing)concept.
De commerciële structuren in een maatschappij veranderen steeds sneller met 
een enorm verwerkingspercentage. Nieuwe invloeden en ontwikkelingen zeker 
gezien in het digitaal verkeer gaan in de toekomst door tot... weet men nog 
niet. De traditionele media staat onder vuur en kan het nog maar nauwelijks 
winnen van de gewone burgermaatschappij met al haar webblogs.

Zo is te constateren dat het TV-nieuws meer entertainment en achtergrond-
informatie is dan het brengen van de eigenlijke feiten. Die media brengt 
met zware icoonbeelden van geweld en vaak met sensatiebeelden gespekt, 
emotieverhalen, de kernbeelden, bij uw brein binnen. En dat in herhaling, 
steeds weer opnieuw. En daarbij oneindig over hetzelfde onderwerp. 
Geen wonder dat u een antipathie, afkeer opbouwt over het (politieke) 
nieuws. Daarbij komt nog het ongrijpbare politieke verhaal en gezicht van de 
kopstukken van landelijke partijen die telkens onbegrepen en ‘niets’ zeggen, 
dat vormt een punt bij de burgerij tot irritatie. Onze maatschappij is meer 
en meer een emotiemaatschappij geworden. Dat wordt afgewogen door 
de burgerij. Schandalen, financieel verkeerde besluiten en ‘zware beelden’ 
zoals moorden, oorlogsbeelden, bedreigingen en rampen zijn geworden tot 
‘impactbeelden’ en wel in toenemende en in herhaalde mate. 
Om kotsmisselijk van te worden. En het sterkt het wantrouwen richting 
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berichtgever. Dit leidt onherroepelijk tot breuken in de ‘merk’relaties. 
Zo holt het vertrouwen achteruit.

Wat er kan verbeteren is onderscheid te maken in het communiceren van de 
te tonen beelden-foto’s. Te matigen met de verschrikkelijke beelden. 
Het journalistieke verweer zal wel zijn: we verbergen niets, u heeft recht op 
alle informatie. Maar vaak is het beeld niet nieuw en steeds herhaald. 
Maar dient het belang geheel niet. Verbeter de dialoog of het gedrag, in 
openheid en transparantie te vertellen. Niets verborgen te houden of onder de 
pet te houden. Versterk de dialoog met de juiste partners en of medewerkers. 
Bewaak als deelnemer op de markten van communicaties de basis 
uitgangspunten en luister naar de maatschappij. Bereken de kansen tot slagen 
met een analyse. (ik doe niets anders dan dat in vakgerichtheid) Het is gewoon 
signaleren wat de relatie met de burgermaatschappij moet zijn.

We benoemen het communicatiediscipline, het delen van visiebeelden, 
woorden en teksten, sorteren, deleten en keuzes maken. Zodanig tot die, 
in dit geval horen tot het burgersysteem die de burger aanspreekt. 
Die burger krijgt enorm veel info te verduren met de bijbehorende ‘spam’ 
aan conflictinformatie. 
Die ongewenste info, meestal van mondiale aard gaat in de persoonlijke 
keuzes van u vervormen tot impressies wat al eerder is verteld. Die op zijn 
beurt als een vervormde impressie, een definitieve aanname van het beeld 
of woord in het geheugen staat en blijft. En in veel gevallen geheel niet meer 
klopt met de werkelijkheid. 

De negatieve besluitvorming is haast altijd blijvend een verwerping
Denk maar eens aan gemeente Bergen op Zoom en de voormalige 
Philip Morris sigarettenfabriek die in 2014 haar deuren sloot. Wat een massa 
ontslag betekende voor de vele werknemers in de gehele regio. Het is een 
enorme impact voor alle betrokkenen, met een vernietigend oordeel eraan 
verbonden. Een ramp voor de werkgelegenheid. Zo is er smet gekomen voor 
altijd op de naam en fabriek Philip Morris. De impact en vooral de manier 
hoe berichtgeving en communicatie werd gebracht is nu bij u burger ‘intern’ 
opgeslagen als een catastrofe. Nimmer uit te wissen.

Dus is zeer nauwkeurig en selectief werken aan wat je als ‘berichtgeving’ als 
partij aan de ‘doelgroep’ uitzend of communiceert is van groot belang. Het kan 
ook voorkomen in het dienstverlening product, benoemd of actueel is, of te 
worden. Dat het zo mis kan gaan? Maar ben je wel ‘eigenaar’ van plan of idee? 

• 43 •



Of gewoon de uitvoerder-manager ervan? Zeker is wel dat er meestal een 
merknaam achter zit. En eenmaal mis gegaan? Dader(s) krijgen de schuld met 
‘zwarte piet’ en al. Zo ben je weer beland in de verbondenheid van een goede 
of slechte prestatie die ik al eerder noemde. Is het plan, idee of de uitvoering 
daarvan behandelbaar of heeft het invloeden?
Dat is managen met haast iets onzichtbaarst. Zijn er kansen in belang, 
nut, verwachting en is het financieel haalbaar? Is het in het belang van de 
maatschappelijke samenleving? Calculeer de teleurstelling erbij in. Want dat 
kan ook gebeuren. Beloven is doen! En de stelling is: resultaat en kwaliteit is 
het product.

Expecting 
Communicatie is een krachtig en effectief instrument voor het creëren van 
verwachtingen en het reduceren van risico’s in bijvoorbeeld geldstromen, 
materialen en de soort uitvoering. We noemen dit ‘expecting’:
- verwachting van wat? Nut? Kwaliteit?
- verwachting van hoe? Gaat het werken? 
- moeilijk of makkelijk?
- verwachting van wie? Aanname van de tegenstanders? 
 Wat vinden hun ervan?
Alles bijeen geanalyseerd moet het een positief strategiebepalende 
communicatie of opbrengend product zijn, wat doorslaggevend moet zijn 
voor de uiteindelijke beslissing. Wees helder en spreek duidelijk. Overtuig en 
vernieuwend, uw eigen product en imago. Sta voor het concept en mening. 
Kan ik met mijn aanbod die gebruiker (vraag) bereiken of zelfs beïnvloeden? 

Het is zeker te benaderen de ‘doelgroep’, de gebruiker 
Via de maatschappijorde kan de weg gezocht worden, al is die weg variabel 
en heel onvoorspelbaar. De doelgroep kan worden opgesplitst in ‘subgroepen’. 
Deze hebben op hun beurt weer een onherroepelijk verband met gedrag, 
banden, relaties, vertrouwen in het product. 
Met wéér een verdeling in de subgroepen in leeftijd en welstand-klasse. 
Zie zomaar eens een ‘change’ vertrouwensband te verkrijgen. Dat zal niet 
meevallen.

Want kiezen uit het assortiment van een supermarkt is best moeilijk. Is het 
een aankoop van een ‘merk’ of merkloos, een huismerk? Is de consument 
of ‘koper’ standvastig en blijft onwrikbaar bij zijn oude product? Zo is een 
gevestigde merkfabrikant zijn naam niet meer zeker, of toch wel? Er is immers 
zoveel keuze te maken. Die consument is niet te onderschatten, is handiger en 
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mondiger geworden, zeker nu digitaal met haar webblogs. Krijgen zeker in de 
toekomst het monopolie. De burgers gaan samen in communicatie, dus niet 
alleen, maar in een communicatie opgelegd, van zogenaamde ontevreden. 
Komt er zo een communicatieverzet onder de burgerij?

Dilemma of verandering?
De media gaat de kant op van geen voorlichting of communicatie meer te 
geven via pers-krant of TV. Men gaat meer de kant op van ‘consumptie.’ 
Dat wil zeggen, u dient als consument, toehoorder, beschouwer het gebodene 
strikt te aanvaarden, onverkort: geheel door te slikken! Het antwoord hoe u dit 
ervaart kennen ze niet, willen ze niet en kunnen het niet anders meer. 
Het journalistieke clubje kent een streefjournalistiek, hun wil om te scoren is 
heel hoog. Gaat zelfs voorbij de uiteindelijke format van nieuwsgaring: het 
eigen programma eerst, ‘ego in competitie.’ Ze zijn verbonden met de uitgever, 
de programmamaker, redactie en de omroep. Met daarbij een concurrerend 
kopiegedrag van andere omroepen met hun ‘praatprogramma’s. Die hetzelfde 
onderwerp presenteren. Het bevorderd een negatieve kijk van de ‘consument’.

De leefmaatschappij bepaalt het dagelijkse ritme, de stemmingen. Antwoorden 
komen van u: ik wil het niet doorslikken, ik heb een eigen mening. 
Bundelingen ervan zien we terug in discussiegroepen en actiegroepen tot een 
ontevreden massacommunicatie. 
Let op: de burger is er met zovelen en de landelijke politieke partijen merken 
nu al dat hun managers nog maar net aan het randje staan. Ze houden nog 
vast aan het oude verworven ideaal van mediapolitiek te verkondigen in eigen 
gelederen. Proberen zich staande te houden. Door een opleggende (wets)
positie te hanteren, de baas te blijven over de burgerij. Maar het is niet vol 
te houden op den duur. En de maatschappelijke producenten en fabrikanten 
krijgen ook een ‘lastenverzwaring’ erbij opgelegd, kosten en lasten, die de 
burgerij weer voelt en zo weer zorgt dat u als ‘aanbod’ de greep verliest. 
De ‘vraag’ gaat veranderen.

Vernieuwende strategie in media-format in de nabije toekomst 
Ik bedoel de soort van communicatie. Hoe? Daar moet je strateeg voor zijn. 
Wel weet ik zeker dat de gedrukte mediacommunicatie zal verdwijnen zoals 
ook de tijdschriften. Het digitale individu zal toenemen. Is al veel merkbaar 
in de doelgroep ‘jeugd’. Het digitale netwerk wat nu grotendeels op het 
toetsenbord plaats vindt zal verbonden worden en zelfs geheel vervangen 
worden door de digitale mobiele spraakcommunicatie. Het is al op beperkte 
schaal aanwezig en we noemen dit ‘activation’. 
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Bijvoorbeeld communiceren door middel van interactieve apparatuur 
netwerken. Het activeren vindt plaats door chats, bloggen, skypen, websites 
en email verkeer. Het kent raakvlakken in Community, forums en dialogen. 
Kan het in de hand gehouden worden, in regie? Een item kan niet eindeloos 
doorgaan. Een voorbeeld daarvan is YouTube. Eenmaal gecommuniceerd, 
geplaatst erin... gaat nooit meer eraf! Maar er zal eerst een behoorlijke 
slag geleverd moeten worden op technisch terrein qua netwerkbeheersing, 
netaanbieders en de persoonlijke databeveiliging.

Interactieve beleidsvorming is dat de oplossing?
Dit is eigenlijk al niets nieuws meer. Bestaat al jaren maar kent nog 
raakvlakken die nog niet zijn opgelost om tot een waardig besturingsnet te 
werken. Het heeft namelijk te maken met de grootte van het draagvlak beleid. 
Landelijk en mondiaal is het te groot iedereen te horen, terug te koppelen 
in een besluitvorming te betrekken. Dat is meer een gemiddeld percentage 
geworden om de visie door te voeren.

Zo is het moeilijk ‘de allochtonen moeilijke’ jongeren’ te betrekken in sommige 
situatiegevallen. Geeft daar wel genoeg aandacht aan, of ook aan andere 
groepen? Niet? Dan kan je er ook weinig terug verwachten. 
En de verwerking van de inspraak of mening althans van de burger 
De communicatieadviseur, als die er al is, heeft dan ook een echte 
professionele baan-taak die het enorm zwaar zal krijgen gezien zijn-haar 
‘neutrale’ rol binnen IMC. 
Hij of zij zal een behoorlijk bestuurlijk en organisatorisch inzicht moeten 
hebben van de marketingsprocessen. Met alle in en outs van het lopende plan 
en ook daarbij de betreffende partijen volledig te respecteren, en op juiste 
woorden te communiceren met de media. 
Het is veel tijdrovend en veel papierwerk in de interne communicatie. 
Daarom is een interactief beleid niet altijd een juist instrument. Anders 
gezegd: op papier aantrekkelijk te zeggen om samen met belanghebbenden 
tot bepaling, evolutie en uitvoering van beleid te komen. Maar in de 
praktijk tot een samenwerking te komen, is niet zo gemakkelijk als gezegd, 
meningsverschillen en standpunten blijven harde kernen.
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4G technologie, toekomst van communicatie

4G technologie betekent de vierde generatie van mobiele telecommunicatie 
standaarden. Als kenmerk kan in de praktijkoptie gerekend, dat dit een mobiel 
netwerk is, toegang heeft met de regelgeving en overheidsensiteit om een 
netwerktructuur te besturen, diensten te leveren aan abonnees. En dit in een 
licentiespectrum. Een exploitanten MNO netwerk.

Een multinational is een groot bedrijf met dochterondernemingen in 
verschillende landen. Een multinational wordt ook wel een multinationale 
onderneming (MNO), een transnationale onderneming of een 
internationale onderneming genoemd.

4G is de opvolger van G3. De snelheden van 4G variëren op het net naar 
gelang de ontvanger in actieve mobiliteit is. Zich verplaatst of stilstaat. Van 
4G=100 megabit per seconde tot 125 megabit per seconde. Maar nu is er thans 
een voorwaarde van aanbod in LTE-Advanced (Long Term Evolution Advanced). 
Telecomaanbieders als KPN, Vodafone, Ziggo en T-Mobile kunnen nu 30x zo 
snel zenden, 3 gigabit/s.

Het gaat de verbondenheid aan met de marketing van product en 
dienstenverkeer
Wat er nog bij gaat komen in de toekomst is de term 
AI (Artificial Intelligence) Kunstmatige intelligentie (KI), of artificiële 
intelligentie (AI), zijn apparaten die reageren op data of impulsen uit hun 
omgeving, en op basis daarvan zelfstandig beslissingen nemen. 
Het gaat bij KI dus niet om de rekenkracht, maar om de mogelijkheid 
(zelfstandig) te leren en beslissingen te nemen.
 
De toekomst gaat beschikken over superintelligente marketingsystemen.
De marketing systemen en data moeten geïntegreerd zijn.
Medewerkers zijn SEO- SEA- SEM professionals. Echte marketeers die intern 
het product kennen en de consument en dat in webdata vastleggen optimaal 
programmeren.
- Automatiseren, in servicesectoren en categorie en mogelijk met AI
- Technische kennis is noodzakelijk op computertechniek

SEO, SEA en SEM: dit zijn termen voor internetmarketeers. 
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SEO = Search Engine Optimization, zoekmachineoptimalisatie. 
Zoekmachineoptimalisatie betekent dat een internetmarketeer 
verbeteringen doorvoert op een website, waardoor deze site beter 
gevonden wordt in zoekmachines als Google en Bing.

SEA = Search Engine Advertising, zoekmachineadverteren. 
Een internetmarketeer betaalt geld aan Google om op bepaalde 
zoekwoorden zichtbaar te zijn. Er zijn meerdere partijen die 
geïnteresseerd zijn om op bepaalde zoekwoorden een advertentie te 
tonen. Hoe meer partijen geld willen betalen, hoe duurder een zoekwoord 
zal worden. 

SEM = Search Engine Marketing. Een naam van SEO en SEA samen, een 
bedrijf investeert om een webpagina op een prominente plaats bij 
relevante zoekresultaten van een zoekmachine te laten verschijnen.

Data’s in doelgroepen en personalisatie vaststellen. Analyseren van 
consumenten en gebruikers. Dus meer op persoonlijke vraag en aanbod 
segmenteren. Personalisatie via directe het online aangebodene kan werken 
maar ook irriteren via privacy gevoeligheid. 
Ook een mogelijkheid is een groepering van clusters te bouwen die de 
doelgroep bereikt in personalisatie. We noemen dit Community. Merk versus 
doelgroep-klant. Ziet men al veelvuldig dat het wordt toegepast in ICT.

Online publiceren, bloggen, vloggen, enzovoorts. Heeft het dan überhaupt 
nog wel nut om te investeren in de productie van het concepten-inhoudelijke? 
Investeer in je ideologie, hoe beter de communicatie werkt. 
Met een interactie als gevolg.
Nieuwe inzichten in product, gebruiker, maatschappij in proces. Ga gerust 
over van traditioneel media naar online. Kies de ICP channels en pas je 
inhoudelijkheden aan. Veelal blijkt dat werken met SEO al heel goed helpt.

Garantie op succes?
ICT Techniek beheersing en kwaliteitsproduct leveren! Maak je merk 
onderscheidend. Blijf actueel. Personalisaties met klanten. Veel informaties 
geven. Blijf een leider en ga niet in marges treden. Analyseer als u nog in 
traditioneel marketingverkeer bent wanneer er digitale bijstand moet komen. 
En het kan nog steeds goed naast elkaar online en print.
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Beeldvorming in marketing ICP

Heeft follow ups in kenmerken die verband houden met de maatschappelijke 
waarde van aannames in doelgroepen, algemene regelgeving, beleving, 
herkenningen, psyche en geaardheid van de consument of gebruiker. Dan is 
de ontwerper, grafisch in vormgeving in beeld. Dit vergt een specialisme in 
professionaliteit om het marketing IMC concept voort te zetten in een zichtbaar 
strategische vormgeving geheel aansluitend op het product. De grafisch 
ontwerper neemt in acht de geldende grafische normen van vakgebied. 
De psyche kenmerken van de consument en de verlangens van hun vraag 
naar producten. Doelgroepen zijn geïndexeerd en in een schakel vastgelegd 
op segment en platform. Verdere splitsingen zijn soms speciaal nodig voor 
vormgeving tot een persoonlijke benadering van consument.

De ontwerper heeft de grote beeldvorming in regel.
- based = vormen gebruiken in symmetrie
- based up = leesbare lettertypen
- up to based = combinaties van vormen en letters, cijfers, visuals
- colored = kleursystemen gebruiken in branding, consumenten psyche 
 heeft eigen voorkeuren
- multi applicaties = veelvuldig herhalen, up loads, impact, verhalend
- cloudstructuren = portfolio’s samenstellen in operations van 
 cloud-services. Hun bieden op marktsegmenten en platforms 
 de webservice aan.

Based
Digitaal werken aan vormgeving bedoeld voor websites of voor drukwerken 
is om een rustig en duidelijk beeld te geven op de pagina of de screen een 
basisvorm. Vaak van symmetrie. Het vierkant, rechthoek, driehoek, cirkel, 
kruis, ster, zelfs een rechte lijn is al symmetrie. De grootte en plaats van de 
basisvorm is op de pagina of screen van belang. En als er combinaties nodig 
zijn van verschillende vormen op dezelfde pagina is het afwegen van sterkte 
invloeden belangrijk. Op de pagina komen nog meer onderdelen die allemaal 
hun plaats moeten innemen.

Based up
Als de pagina meer accenten vereist of het concept werkt beter met een 
kopregel betekent het een leesbare letter te kiezen. Ook de plaats op de 
pagina is van belang samen met de grootte van de letters. Webpagina’s 
kunnen ook bestaan uit alleen teksten.
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Up to based
Dit worden de combinaties van vormen, letters, foto’s, logo en het tonen van 
het product. In dit alles in welke kleuren? Bedrijfs- en productkleuren natuurlijk, 
herkenningen erin voor memories bij consumenten. Wees behoudend 
met teveel info. Simpelheid in teksten bevorderd de link naar consument, 
onthouden product, merk en de functietekst.

Coloured
Gekleurde beelden van alle items die gebruikt (kunnen) worden. Dit voor 
achtergronden en voorgronden, vlakken vormen, teksten, logo en uiteraard 
het product zelf. Maar... de consument spreekt een kleurtje mee in de 
maatschappij. In de maatschappij zijn vormen, kleuren en brandings in 
domeinen ‘vastgelegd’ als aanvaard. Aanvaard als herkenning in psyche voor 
producten en diensten. Brandweerauto’s zijn rood en niet groen. Zo zijn in de 
maatschappij vele kleuren als een symbool voor gebruiksvoorwerpen, zintuigen 
en persoonlijke kleur voorkeuren.

Dit is branche gevoelig en fabrikanten en grafische vormgevers weten dat 
maar al te goed. Wil ik u iets ‘groens’ verkopen? Dan zal ik uw psyche een 
grondig nazien en het ‘vraag’product er op aanpassen. Wij mensen leven 
alledag met kleuren om ons heen. vanzelfsprekend nietwaar. Geheel volgens 
uw ‘eigen’ of aangepraat voorkeursysteem past u in de maatschappij. 
Maar is aan verandering onderhevig. Kijk maar eens aan het wit en zwart dat 
nu in de samenleving een zodanige discussie vormt van uitersten. Kleuren zijn 
tastbaar en staan voor signaal, symbool, metafoor en betekenis. 

Beheers de kleur, beheers jezelf
Omgaan met kleur begint bij jezelf. Door ordening te scheppen en je 
gevoelsbeleving te herkennen kom je al een heel eind. Voorkeuren zijn een 
soort instellingen, die vastgelegd kunnen worden in je levenspatroon. 
En kleurvoorkeuren wel in het bijzonder. Mensen houden van iets. Al is het iets 
dierbaars, een koestering of hunkering. Die voorkeur kunt u laten blijken of 
juist verbergen. Uit het in oprechtheid, wees een persoonlijkheid. Maar zonder 
een air, durf kleur te bekennen. En, u bent bang dit niet te kunnen, of verkeerd 
te doen? Dat kan u overkomen, maar luister naar uw gevoel. U hoeft niet 
iemand na te doen. 
Wat kennis over kleuren kan wonderen doen. Maar let wel op dat keuzes die 
u maakt in een context staan met anderen, zoals levenspartners en andere 
beschouwers. Die oordelen over u. En dat kan wel of niet goedkeurend zijn. 
Ook hun keuzes in voorkeuren tellen mee.
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Wat complex, niet?
Niet iedereen hoeft een ‘star’ te zijn, zoals een ander dat doet. Men zegt wel 
eens ‘schijt’ te hebben aan een ander’, maar is dat nu een zo wezenlijk verschil 
te hebben met denkwijze of uiterlijk van de ander? Of is het verschil een 
soort jaloezie of ‘niet kunnen bereiken’ van het vertoonde. Is het tegendraads 
verzet? En beoordeeld u wel eens iets over aanstellerij of iets ‘te overdreven’. 
Dat is bijvoorbeeld bij extravagant kleurgebruik in modekleding, make up of 
(kleur) kapsels. Maar bovenal op gedrag van iemand dat u stoort. Niet passend, 
vulgair, aanstootgevend, lelijk, asociaal, kakkerig, ijdel, camp, kitch of society.

Kleur is er voor iedereen
Wie je ook bent. Wat voor cultuur je nastreeft, kleurbeleving en 
kleurwaardering is er voor iedereen. Met een zelfbeeld. Voel je niet verplicht 
of schuldig je aan te passen aan een ander. De tijd van ‘opgelegde’ normen 
en waarden is ver achter ons. Ik bedoel niet de sociale normen en waarden 
verloochenen van gedrag tot andere mensen in de maatschappij. En ook niet 
van het beslist mee moeten doen, net als de ander. Blijf een eigenwaarde 
houden in goede of foute beslissingen. In oordelen, daden en uitspraken. 
Hedendaags moeten er normen en waarden blijven bestaan, in die zin dat 
‘eigen recht op’ in verband moet blijven op het bestaan van anderen. 
Met respect, vol begrip, zoals ook zij hun respect betonen. Zelfkennis hoort 
daarbij en is oké. Dat geldt eveneens voor de tegenpersoon met zijn-haar 
eigen beeld. Dat vertaalt hebbende vormt de omgangsvormen, met het 
kleurgebruik, in alle opzichten. In straatbeelden, kleding, verpakkingen, 
gebruiksvoorwerpen, kortom het hele dagpatroon. Een humeur, voorvallen 
van welke aard dan ook, ontmoetingen, reizen, gesprekken. Alles komt met 
de belevingssfeer van het moment tot je. In seriepatronen verworden tot 
een sleur of juist niet, tot prettig of opwekkend. Zie, het kan, met een juiste 
kleurinrichting van uw woning en alles wat er verder voor in aanmerking komt. 
Je bent tip-top!

Staan we aan de rand van een ‘nieuwe tijd’?
Het is in de geschiedenis al meer voorgekomen, dus eigenlijk niet zo ‘nieuw’. 
Het zou wel eens kunnen werken. Weg met de sombere vooruitzichten en 
voorspellingen. Kijk er positief tegenaan. Matiging kan ook. Zoek het eenvoudig 
in materialen en wat minder. Noem het natuurlijke selectie. Echt, het zal een 
keer gebeuren, dat verworven luxe niet meer kan. Een ramp? Dat hoeft het 
niet te zijn als de luxe er gewoonweg niet meer is. Het is gewoon een vraag en 
aanbod structuur. Geen vraag naar luxe is geen levering van luxe. Maar dat zit 
nu juist nog in onze kop. Méér en béter! En véél meer!
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Matiging
Natuurlijke selectie betekent ook afvallers. Business verval. Minder werk. 
Minder consumptie van goederen. Minder artikelen. MEER basis! En komt er 
een tijd van een nieuwe uitvinding? Technisch of in de wetenschap? ‘Iets’ is er 
nodig het weer op gang te krijgen, een impuls in economie. Wat was het ook 
al weer? Juist, vraag en aanbod.

Een kleurentherapie
Een hype maken in kleuren. Een werkelijke rage die de bevolking 
belangstelling geeft tot het gebruik ervan. In een soort van vorm, hoe? 
Wetenschappers kunnen immers u ‘sturen’, uw gedrag beïnvloeden. Zullen we 
alles eens overdoen? Uw witte koelkast moet echt buiten de deur. Een blauwe 
koelkast is nu de trend. U MOET een blauwe koelkast kopen. En u wilt die 
ook hebben. Is het niet net zo als kleuren de maatschappij schikken met zijn 
vormen en gebruiksdingen. Doen we wat kleur eraf en wat kleur erbij.

Betekenen kleuren wel wat bij mensen tegenwoordig? Ze tonen vaak geen 
interesse of een gevoel voor kunst. Wat is dat eigenlijk, kunst? Het niet ervan 
begrijpen valt tot vervlakking en is heden de dominante kleur in uw spiegel. 
Maar één kleur, uzelf. Vlakheid is troef. Verander uzelf, de maatschappij met 
impulsen tot een ‘ordening’. De tegenwoordige chaos van de kleuren en 
vormen zijn aan verandering nodig. Dat zal niet meevallen het ‘kleur-verval’ te 
keren tot een nieuwe identiteit. Uw identiteit.

Die identiteit is verbonden met uw innerste, uw cultuur, herkomst, 
vaderlandsliefde, bestaan en trots. Wie bent u dan? Van klein naar volwassen 
mens met een waarde tot voortbestaan. Een persoonlijkheid. Bent u educatief? 
Waarin? Er is iets kleurigs kunstzinnig in u. Dat kan muziek zijn, dans of 
andere blijdschap. Uw identiteit is ook, vertoon, omgang en gedrag. En niet te 
vergeten is identiteit een terugkoppeling van oordelen van een ander.
Daar komt nog bij, identiteiten van andere culturen. Het is al lang niet meer 
zo dat vaderlands - of clubliefde op de eerste plaats komt. De landen zijn 
meer verbonden tot een mensheid samen te gaan (al zou men dit niet anno 
2019 niet zeggen), tenminste de verbondenheid zou er kunnen zijn. Maar de 
culturen in de wereld zijn zo groot in verschil. Het ‘eigen’ land is nog zo groot 
in volksoptimisme. Men komt maar niet nader overeen. En is dat wel nodig? 
In bestuurlijke zaken, handelseconomie e.a. is dit al geworden tot een 
mondiale identiteit. Terwijl land en mens toch de ‘eigenwaarde’ wil behouden.
Respect voor die ander met eigenwaarde is dan ook gewenst. Die eigen 
identiteit van u heeft zoals ik al eerder zei een ‘eigen kleurwaarneming’, 
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of kan men spreken van ‘aangepraat’? Kleurenleer wordt dan ook te weinig 
toegepast op educatief terrein. Ik ben van menig dat een positieve kleurenleer 
effect kan hebben op onze samenleving. En dat te beginnen met de jeugdigen. 
Inrichting en planvorming in woongebied kan dat bevorderen. Het zal nog wel 
een generatie duren voordat er wat zal veranderen, maar het is zeker nodig. 
Kijk om u heen bij u in de buurt, wat is er zo interessant in de ordening van 
vorm en kleur? Staat u niet bij stil zegt u? Het is wel goed zo? Planmakers 
hebben dit wel uitgedacht en opgebouwd, maar is het wel wat u wilde? 

U begrijpt wellicht door de regels heen, op te merken dat dit verhaal door een 
man wordt geschreven. Maar door zijn vakgebied verbonden met de omgang 
met kleuren en vormen. Die de kleuren als geen ander weet te rangschikken 
op orde en gewicht. Kwestie van kleursmaak? U wist dit al? Het kan zijn dat u 
vastberaden uw kleurfavorieten heeft en er zich ook naar gedraagt. 
Maar het kan ook zo zijn dat u uw kleuren overtilt tot een niveau van zelfbesef, 
als de beste. Dat mag natuurlijk, maar hen die in het ongewisse verkeren om 
kleuren te beoordelen kunnen met dit boek een weg vinden tot een betere 
waardering. Het kan zelfs een therapeutisch effect hebben op een aanwezige 
sombere kleurenkijk.

Alles om ons heen is in kleur. Zodanig zelfs dat het als ‘bont’ wordt ervaren. 
Straatbeelden met allerhande kleuren ‘sieren’ ons bestaan. Auto’s in allerlei 
kleuren, verkeersborden en reclamepalen. Diverse soorten wegdekken, 
Gebouwen met kleurige gevels, voorzien van teksten en borden. Het mag 
allemaal van mij die chaos, maar het kan beter worden geordend. Ik hoor u al 
zeggen, waar maak je je druk om, ik heb er geen last van. Nee? 
Toch wel, wil ik beweren. Onbewust zegt u toe te zijn aan rust, een ordening. 
Even een verandering van leefpatroon zult u bedoelen.

Zoek dat eens in kleuren op. Sta eens even stil bij uw favoriete kleuren. 
Passen die bij u? Bekijk uw interieur eens, uw modebeeld in kleding. 
Of de algemene leefwijze die dagelijks voorkomt. Kan dat beter? Of is een 
afwisseling van kleuren voor uw gedrag en gemoed van toepassing?

Leef nu en wordt een persoonlijkheid! Daar hoort een kleurcode bij! Als u 
beweerd dat dat voor u niet nodig is, is dat misschien wel als positief te 
melden. Het kan zijn dat u goed in uw vel zit, maar als u het zegt, als niet te 
zijn geïnteresseerd, of als onverschilligheid, dan klopt dat niet. Dan is er wat te 
verbeteren in uw vrolijkheid of ‘kennis’ van kleuraanname.
Ik hoef niet de psycholoog uit te hangen wat u wel of niet moet doen om u tot 
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levensvreugde te bekeren. Maar feit is wel dat ‘weten’ van kleurcombinaties 
leidt tot een smaakvol begrip.

Zo zijn er groepen mensen en echt niet individuele personen, die een kleur 
absoluut niet aanstaan. Of zeggen kleurpatronen foeilelijk te vinden. Niet voor 
niets zijn er ontzettend veel modekleuren voor dames te vinden. 
Om de doodeenvoudige reden dat de vraag en aanbodmarkt zo divers is op 
de gewenste ‘passende’ vrouwen kleurdracht. Zoveel keuzes, zoveel dames, 
zoveel kleurvoorkeuren. Maar, er is een maar. U wordt beïnvloed door 
reclames, door navolging, na-apen, door fabrikantenstoffen, door ontwerpers in 
trends en styling. U zal en moét meedoen! U hoort er anders niet bij! 

Dat proces gaat geleidelijk en maatschappelijk. En bovendien commercieel. 
Het komt bij iedereen voort uit het verleden, de gepasseerde tijden. 
Zijn er perspectieven? Veranderingen?
Dan bedoel ik, zo verder gaan, beïnvloeden van, of progressief intreden van 
‘ons’ dagelijks kleurgebruik. Die zijn er wel, door begrip en kennis te tonen van 
kleuren. Het verstaan van kleurensmaak en de waardering van vorm en kleur. 
Ook acceptatie is daarin terug te vinden. Slik het maar door, wat je ook draagt 
van een kledingkleur, wat er ook is van meubeldesigns. Het wordt u opgelegd 
door de markt met alle artikelen. Ja, maar daar ben ik zelf bij, zegt u? 
Zeker, maar overal is hetzelfde design aanwezig met een commerciële prijs. 
U wordt onbewust beïnvloed in het maken van een kleur- en vormkeuze. 
En wij als mensen zijn nu eenmaal kuddedieren. Wat de een doet, doet de 
ander ook. En dat kan een handelsverzadiging oproepen, veel goederen zijn 
gelijk of net iets anders. De maatschappij is haar vraag en aanbod kwijtgeraakt. 
Téveel hetzelfde, téveel keuzes. Vervlakking. 
Een economische crisis ontstaat. Om nu even op maatschappelijke kleuren 
terug te komen is het noodzakelijk ook de maatschappelijke stromingen te 
kennen. Vandaar dat die aan de orde komen om inzicht te krijgen hoe wij door 
de tijd heen veranderen.

Multi applicaties
Als de website of folder compleet is en bij de consument wordt gewaardeerd 
is het zaak dit voort te zetten. Te herhalen, meer te tonen in eenzelfde format 
met een ander product of informatie. Let op dat de branding eigen blijft. 
Men kan ‘vernieuwend’ werken maar dan geleidelijk op termijnen, of thema’s 
toevoegen voor de meer persoonlijke benadering.
Het is mogelijk de applicaties te vermenigvuldigen en op meerdere 
cloudservices te zetten. Dit kan worden gesplitst in cloud gericht op diverse 
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marktsegmenten en platforms. Naar gelang de doelgroep(en) dit kunnen 
wensen. Veel is te zien dat websites teveel keuze categorieën bieden, 
waardoor de consument veelvuldig moet zoeken en bladeren om het gewenste 
product te zien. Daarom is specifieke branding-splitsing van artikelen beter 
voor de inzichten van de consument. Het stelt hun direct tot tevredenheid. 
Reguleer en activeer!

Het IMC platform heeft de taak de maatschappij te analyseren
Let op: een belangrijke taak! Die taak is onderhevig aan de veranderde 
marktsegmenten, de veranderde koopconsument en vooral de verandering 
van de (ver)oordelende burger. Dat de burgers anders reageren op nieuws, 
informaties, journalistiek, diensten, overheden, staat en kerk. Veel anders dan 
een 10 tal jaren geleden. Noemt men de burger mondiger of tegendraads? 
Allebei waar. Er treed in de maatschappij én de communicatie een 
individualisme in. Democratisch of sociaal te zijn? Grote verschillen zijn waar 
te nemen. De maatschappij met zijn burgers gaat in verdeeldheid toenemen. 
Dat is natuurlijk bestuurlijk vrij moeilijk om de middenweg te kiezen elke 
bevolkingsgroep tevreden te stellen.

IMC, met de naam Integrated Marketing Communicatie is een instrument 
om de koopdomeinen, informatiedomeinen in te richten op de platforms 
voor economische marktafzetgebieden voor fabrikanten producten, voor 
informatieorganen, in sectoren die alle burgers dienen en nodig hebben. 
En die sectoren zijn heel divers. Men zou haast de naam IMC veranderen in 
Maatschappij Communicatie want dat wordt een studie op zich in de toekomst. 
Want wil de consument bereikbaar blijven voor het vraag en aanbod van 
allerlei segmenten in de domeinen, dan zal er eerst gesleuteld moeten worden 
aan de attitude (houding van omgang in woord en daad) van de gebruikers. 
Ik kan constateren dat de communicatie in de samenleving een ‘eigen’ 
beleving, mening is geworden. Let wel, dit te zien als een gemiddelde in de 
maatschappij. Wat er ook aan gecorrigeerd wordt met regels en wetten, acties 
en vooral uitleg, wordt ervaren als ‘opgelegd’ of ‘aangepraat’. En dwars als 
het karakter van de mens kan zijn, wordt het voorgestelde snel verspreid en 
‘aangenomen’ als nep, leugen, storend, niet geschikt en niet nodig.

U begrijpt dat het verkoopdomein hier last van heeft. Met achterliggend 
de producenten met de handelswaren. Stabiliteit ontbreekt in de afzet 
van goederen, aanpassingen in productielijnen, het koopgedrag van de 
consumenten is onberekenend, zelf onbereikbaar.   
De economie is een geheel dat goed draait en wordt berekend. 
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Maar... er wordt niet bij verteld dat de verdelingen in de domeinen en 
sectoren verstoord zijn. Er dienen specificaties aan te worden toegevoegd. 
Veel gaat goed in bovengemiddeld, slecht gaat het in de onderlaag. Een vals 
beeld. En het wordt gecommuniceerd in de media’s dat het goed gaat met de 
maatschappij in Nederland. Ja, ten opzichte van mondiale economieën wel, 
maar onze burgers zijn niet tevreden. Voelen zelf in koopkracht beperkingen 
‘opgelegd.’ Zien dat er in ons land veel monopolie sectoren zijn.

De marketeers onder ons worden er zelf ook verward van. Steeds die 
veranderingen op de afzetmarkten geeft geen stabiliteit, wel onzekerheid. 
Dan gaat de strategie al gauw op ‘sluimerstand’, risicoloos. Noem het maar 
stilstand, geen innovaties meer, blijft over gewoon de productbescherming 
en de merknaam behouden. Merknaam behouden is het voornaamste doel in 
de communicatie, het vertrouwen behouden consument en het aanbod van 
hun product(en). Dosering van de reclameboodschappen is nodig zover als er 
geen ‘overkill’ ontstaat. Immers de consument gaat weer denken dat er teveel 
merknaam wordt verspreid. De consument denkt, gaat het wel goed met dat 
merkproduct? Ze adverteren wel een beetje (te) veel. Zo ziet u dat balans 
belangrijk is. Dat is met alles zo. Communicatie en Interactie. 

Product, producent, proces staan in de communicatie maatschappij
Onze gehele maatschappij is een verzameling van symbolen, metaforen, 
gezegde woorden, misverstane woorden, communicatie en miscommunicatie, 
niet begrepen of niet willen verstaan, eens of oneens. Daarbij nog eens een 
grote mixage van bevolking en de chaos is compleet. Breng daar maar eens 
een beetje orde in. Wij mensen zijn wat op hol geslagen. Er waart rond: ‘om 
orde en rust te scheppen hebben we toch de overheid voor. De politiek is 
overal de schuld van.’ Ook deels waar, maar uzelf bent ook verantwoordelijk 
voor uw eigen gedrag. In de vorige eeuw is het nauwelijks anders geweest, 
ook soms een chaos. 

Wij zijn een collectieve samenleving
We kunnen u als een persoonlijk individu de spiegel voor houden. 
Hoe u persoonlijke keuzes in uw gedrag afweegt tot beslissingen. En ook tot 
de politieke of maatschappelijke beslissingen en keuzes in onze samenleving 
komt. Ik ga het u vertellen, dan splitsen we dit uit in fases van leven en 
beleven, van ons bestaan als mens.
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De onderdelen, die in ons brein zijn ontwikkeld en er mee te maken hebben:
- overleveringen van ordening, de grondhouding
- opleggingen
- onderwerpingen
- hogere machten, zoals bezitten
- status
- symbolen en voorstellingen
- culturen van het verleden
- verwevenheid en mixage
- gebruiken, waarnemen en horen
- religie, geloofsopenheid
- lokaliseren van waarheden en onwaarheden
- Griekse filosofie met ideeën over de dingen van de wereld
- de transformaties tot principes, die blijven staan
- persoonlijke inzichten, die kunnen overstijgen
- de dialoog met beeldende kracht
- ‘ik ben’, spreek ‘tot’ met de ontvangst in het bewuste en-of onbewuste
- te komen tot de oorsprong van politieke principes, de afspraken
- het ‘nadien’ en de uitvoering van besluiten

Het begint eigenlijk bij ons mensen met iets te geloven of niet. 
Het verwachten wat komen gaat en dat geldt voor elk mens. In de oorsprong 
van de verschillende culturen overal ter wereld waar te nemen. 
Zoveel verwachtingen en dan ook nog in diversiteit. De eerste gedachten van 
de mens bij het ter wereld komen is het besef sterfelijk te zijn en hoe geboren 
te worden. Dat is verschillende culturen geheel anders, men denkt geboren te 
worden uit klei, aarde, dier of plant. 

De culturen die zich vormen hebben ‘eigen’ leefgedrag, de samenleving in 
een eindstructuur van orde. We zien dit op de huidige dag van vandaag nog 
steeds terug in de eindstructuren in de collectieve samenleving. 
In massa’s opgelegd en voorgeschreven. Opmerkelijk is hierin, of het nu 
gaat om oude volksstammen of voor tegenwoordig, dat er altijd positieve 
of negatieve krachten van ons mensen op zich, in vorming komen tot een 
persoonlijkheid. Dit komt door middelen die zijn aangewend, de hulpstukken, 
zoals: bekend zijn met, vriend van, mediakennis en maatschappelijke 
verworven status. 
Het is een verworven persoonlijkheid van een zeker niveau met een plaatsje 
in de hoogopgeleide samenleving. Het valt in het vakje succes. En u wilt meer. 
Een diepgaand verlangen de menselijke grenzen te overschrijden. 
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Met daarbij een streven naar de perfecte volmaaktheid. Die overigens niet 
bestaat! 
Pas op, het kan een cultus worden, een doelstelling boven alles. Ziet u al 
verbanden met het politieke ideaalbeeld? Hier in Nederland of elders in de 
wereld? En klassenverschillen zijn er, we hebben ze zelf gevormd. Of moeten 
we oordelen dat dit werd opgedrongen door een maatschappij van materiële 
hebzucht? 

Waarom zou het politieke instituut veranderen? Of willen veranderen? 
Immers de maatschappij veranderd snel. Moet een politieke partij hun 
principes bijstellen? Nee is het antwoord bij de gevestigde landelijke partijen. 
Hun kenmerken en vooral hun verworvenheden in materiaal of gedachte is 
niet deze te ruilen voor het gedachtegoed van de burger. Ze willen wel delen 
met de burger maar dan hun ‘eigen ik’ gedachtegoed aanpraten. Dit is zo sterk 
geworteld dat het haast onmogelijk is van hun principepad af te wijken. 
Het is ingebakken en de mens eigen dat navertellen en overschrijven in ons is 
opgeborgen. Wat was blijft en dat is zeker een begin van het bewaren. 
Men moet hierbij denken aan: ‘is van ons’, ‘afblijven’ tot een vorming 
van levensstijl, die hoe bizar het ook klinkt, de politiek haar ‘eigen’ status 
verkondigt. Niet om iedereen te overtuigen bij die ‘eigen’ club mee te doen, 
maar alleen om zichzelf te profileren tot een uitspraak of toonbaarheid te zijn: 
‘dit ben ik’, of ‘dit zijn wij!’ Niet alleen in de politiek waar te nemen, maar ook 
in de handelsmaatschappij en het burgerleven.
En het wordt u maar aangepraat en tenslotte waant u zich een van hen te 
zijn! Het zijn mensen die vanzelf in hun ziel het gevoel hebben van dromen, 
symbolen aan te nemen in aanzien, status en hogere beschaving. Let wel: 
dit is een analysebeeld, een algemeen gemiddelde. Het hoeft niet direct op 
ieder persoon te worden geprojecteerd. Als is wel een grondslag bij iedereen 
waar te nemen. Er is eigenlijk geheel niets mis mee, zo is de schepping van 
de mens nu eenmaal geëvolueerd. Het aanpraten vraagt om antwoorden, een 
communicatie, terug naar de verteller. En dan gaan we dit specifiek richten op 
de Nederlandse burger.

Als we analyseren over overleven, ordening en de grondhouding (basis) is te 
constateren dat vooral een mutatiegedrag altijd in de samenleving werking 
heeft. Het zijn veranderingen die door inspiraties, leefomstandigheden, 
innovaties, oorlogen en religies die leefgemeenschappen vormen. De bevolking 
leeft en overleeft. Telkens opnieuw met de voortgang van de generaties. 
Die generaties op zich vormen de vernieuwing tot een zelfbehoud in het 
algemene patroon. Noemen we dat regel en orde? Of leefpatroon? 
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Is er onderworpenheid te bespeuren en is het ontdekken van het ‘eigen ik’? 
Dan komen we uit bij de grondhouding (de basis) van ieder. Het diepste van de 
ziel van ons heeft een eigen symbolisch stelsel. Een standpunt vanuit de eigen 
kern, het middelpunt van de wereld die overal om ons heen is. Anders gezegd: 
je bent het middelpunt, of de cirkel waarvan de omtrek nergens is. 

Het is je bestaan-leefbesef dat onlosmakelijk verbonden is met het onbekende.
En het tweede element in de basis is, de opleggingen te noemen de 
voortgang van ‘doen en laten’, leefzaken met elkaar. Jijzelf, man en- of 
vrouw, groeperingen. En allen in de samenleving. Enkele vragen: wie is er 
eerst? Verstaan wij elkaar? Is er respect voor elkaar? Ben je daarin handig of 
heb je kennis en ervaring opgedaan die als voorbeeld kan dienen dan heb je 
voortgang bereikt. Leiders en hun voormannen staan op die op hun beurt weer 
onderricht geven, een voorbeeld leiden tot opvolging en regelgeving. 
Religie of geloofsovertuiging is altijd een belangrijke factor geweest en nog 
steeds, in de hogere machtsposities. Vorming van onderdanigheid tot de 
hogere macht (God of goden, zon, maan etc.) bindt de mens nederigheid te 
tonen, de mindere te zijn. Dit gevoed door kerkelijke leiders die niet zozeer 
uit zijn op een verbreiding van hun geloofsovertuiging ten goede, maar meer 
uit zijn de ‘eigen groep’ te willen handhaven, hun positie willlen handhaven, 
hoger staan dan de rest van de bevolking en indoctrineren, ‘hun’ wil van god’ 
aan u willen opleggen.
Het is niets nieuws. De onderwerpingen zijn zo oud als de wereld. 
Die onderwerpingen aan u worden ingebakken in de overleveringen door de 
eeuwen heen van burger tot burger in de maatschappij. ‘Het was en blijft 
zo’ is de these. Het is zeer zeker te zien in de geschiedenissen. Want aan 
machtshebberij mag niet getornd worden. En wat dichter bij de tijd van nu is 
er ook een worteltak te zien in West-Europa met name de kerkgeschiedenis. 
En de verkondiging vanuit die kerkgeschiedenis beslaat veelal uit mythen met 
een machtsbetekenis van het geloven, en dat waarom? Omdat de kerkelijkheid 
dat zegt! Gebaseerd op mythen? Dat is een verbreid element, met oorsprong 
vanuit de Oosterse Wereld, Midden-Oosten en Afrika. Maar ook in andere 
landen zijn invloeden van onderwerping aanwezig.

De religie onderwerping naar ons toe is een voortvloeisel van het kerkelijk 
machtsbezit. Daadwerkelijk goederen, veroveringen van gronden en in 
dienst van bestuurlijke landsheren met status. Het tweetal, Kerk en Staat 
zal nog meer strijd voeren tegen elkaar. Wie is machtiger dan de Staat? 
De kerkelijkheid! Verweven met mythen uit ‘verworven’ glorietijden, staat 
God boven alle mensen. Ook de ridderschappen of landsheren zijn dan de 
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mindere partij. De paus en hun bisschoppen vertegenwoordigen de macht met 
onverstaanbaar latijn, gebruiken en rites, de geloofsheiligen kortom ‘hun’, lees 
menselijke overtuiging. De Staat volgt gedwee. Maar laat het niet zo. 
De wereldlijke landsheren met hun leenmannen zien in dat dat goed werkt en 
leggen op hun beurt weer onderwerpingen op aan de burgerij. 
De tijd van landveroveren, oorlog voeren en vooral veel bezit te verkrijgen 
komt tot versnippering van ridderhoven en stadsvorming. Dit onder wet van de 
landsvorst of keizer van soms heel ver weg. Een enorme last voor u te dragen 
al die regelgeving, privileges en belastingen op te brengen. Totdat... u het beu 
wordt en de burgerij ontwaakt.

De ontwaking begint met uw denkwijze 
‘Wie ben ik?’ En, ‘wie (wat) zijn we eigenlijk?’ ‘Wat zijn mijn vooruitzichten en 
waar ga ik naar toe?’ Duidelijk is wel dat in de onderwerping u opgelegd een 
hogere macht van tegenstand bij u vrijkomt. Goederen en materiaal wordt 
u ontnomen om nog maar niet te spreken over geen vrijheid van woord, 
waarheid, geloof of bijgeloof. Is er wel een volk zonder religieus denken? 
Is dat in andere landen waar te nemen? Ik denk het niet. Zit u met vragen is 
het waar of niet waar? Is het niet traditie, van overlevering, van generatie op 
generatie doorgegeven? Of is religie toch een restant van onderwerping en 
oplegging!

Symboliek is er ook altijd geweest vanaf de eerste mensheid, als een 
belangrijke ‘voorstelling’. Of het nu de kosmos is of een goddelijke kracht 
door hemellichamen of door god-godinnen. Het is voorstelling en verbeeld de 
kracht, een ‘bewijs’ te vertonen in hun menselijke cultuur in te passen, het is 
de schepper. Ook dit overlevert als traditie en cultus. Zo kennen we vooral in 
de symboliek ‘de grote moeder’, ook wel de aarde, de stammoeder. Het is een 
symbool van alle culturen. Er zijn symbolen aan haar verbonden in woorden, 
kleuren, dieren en beelden. Zoals deugdzaamheid, liefde, zinnelijkheid. 
Mutaties hiervan komen vanzelf in de verschillende culturen en in de religies 
of rituelen. De moeder of vrouw krijgt een beschermtaak en voorspraaktaak 
erbij naast het opperwezen, lees ook: de vertegenwoordiger, de kerkleider, 
in aards bestuur en beleid. Immers men moet de vrouw ook betrekken in 
de maatschappij. Hoewel dat niet altijd even vlot gaat. En dat is nog steeds 
te zien, de vrouw is nog altijd geen gelijke van de man in maatschappelijk 
oogpunt. Ook dat zal moeten veranderen.

De verleden culturen. En de relatie met de politiek? 
Hoe kan dat nu samengaan? Jazeker. Want de grondslag van elk van ons 
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is geworteld in de ‘afstamming’ van oord en plaats van leven. Cultuur is 
de structuur van levenswijze, iedere mens. Wij zijn zogeheten Westers 
grootgebracht en krijgen het stempeltje te zijn met een naam, postuur, man of 
vrouw, buurt te wonen en een maatschappelijke status verbonden met ouders 
en familie. En de Westerse cultuur bestaat uit zeden, tradities, erfdelen, en 
maatschappijregels. Zo krijgt u al bij uw geboorte een geloof mee. Betekent 
dat iets voor uw latere persoonsvorming? Is het iets wat u ‘zomaar’ aanneemt 
en heeft u er in uw latere leven geen moeite mee dit geloof te verwoorden 
en er gelukkig mee te zijn? Behoort het tot de cultuur van uw thuisland, 
Nederland? Of beschouwt u het als een geloofsovertuiging die overal ter 
wereld inpast? Ik ben van menig dat die vrijheid moet kunnen. Al is dit niet 
overal in de wereld te zien. 

En het politieke ‘geloof’ dat bij u binnendringt is ook in vrijheid te wensen 
als een ideaal. Dat is weer met het eerdere geschreven middelpunt van uzelf 
verbonden in opinies, wensen, opvattingen, daad, gedrag en geluk. 
Dat gaat weer rond in de levenscirkel van begin tot dood. U bent een individu, 
voor de politiek een pion, voor ‘volgeling’. Is er nog iets ‘eigen’ aan u?

Nu gaat zo’n opvoeding en belering geleidelijk en verweven met een mixage 
van opvoeding, educatie, talenten en skill. De maatschappij met zijn politieke 
grillen bestaat al en u moet in de maatschappij intreden. Het volgproces is wel 
zo langzaam dat het als het ware herkenning is als ‘ik weet niet beter’. 
Om dit te doorbreken of dit intrede-proces streng te passeren is een 
ontwikkeling nodig, om te zijn een persoonlijke interne kennis en jezelf te 
doorgronden: ‘wie ben ik?’ Het wordt een mixage van wetenschap, aanleren, 
aannames van stellingen en ideeën om de eigen persoonlijkheid te vormen. 
Veranderende leefgewoontes, veranderde maatschappijregels en media van 
horen en zien. Het kennis nemen en vergaren van andere wereldculturen, zelfs 
de gebondenheid van stad en streek, spraak etc. bepalen uw persoonlijkheid. 
En uw innerlijk groeit daarin mee, of bent u nog steeds niet veranderd sinds 
uw geboorte? Is de overtuiging al vanaf jongere jaren nog steeds dezelfde? 
Of staat u open voor elke overtuiging? U zegt ja overtuigt van vrijheid. 
Van wat? In uw handelen, bestaansrecht, rechten maatschappij gebonden, 
woon en werk, religie, woord en meningsuiting. 

Volgbaar of niet volgbaar? Democratische openheid te respecteren en 
ondernemend uw hart te volgen. Kijk dat is eigen overtuiging te hebben. 
Maar u krijgt nog veel twijfel en invloeden te verwerken. En dan moet u 
besluiten nemen. En daarbij wat is de standaardnorm? Is die er wel?
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Waarheid of onwaarheid 
Aanname of afkeer van dingen kan u tegenkomen. In horen en zien, woord en 
beeld. Iets wat u onmogelijk uit de weg kan gaan. U gaat het direct lokaliseren, 
geeft het een plaatsje en gaat het rubriceren. Het past bij u in, of het wordt 
een totale afwijzing. Uw persoonlijkheid zelf vormt het ideale beeld tot een 
vereenzelviging met het externe. Zo komt het innerlijke en uiterlijke bijeen. 
Alles wat bij u aankomt wordt gespiegeld aan de bestaande maatschappij en 
vormt die naar u toe. Te verwachten als in te passen in uw ideale beeld. 
Maar dat is lang niet altijd zo. Het kan vreselijk tegen staan bij mensen die 
anders denken. Hun innerlijk beeld is dan ook ontregeld, niet tevreden met het 
waargenomen. Maar meestal niet tevreden over hunzelf. Streeft naar anders, 
naar hun wens te doen. Meestal is een oorzaak van storend gedrag, zieken, 
omstandigheden familiair, scholing, werkeloos, drugs en medicijnen een 
kenmerk. Als je goed in je vel zit lijkt de buitenwereld ook beter. Vandaar dat 
we waarheid kunnen beïnvloeden door te zeggen ‘ik geloof er in.’ Of was het 
toch onwaar of onduidelijk? Dubieus vind ik. Maar het komt zeker voor. 

Op politieke uitspraken is dan ook veel aanvullende voorlichting nodig. Maar al 
te vaak worden dingen aangepraat als te zijn ‘waar’ of ‘onwaar’. En de media 
doet daar flink aan mee. Wij mensen zijn van nature een ‘mondig kruidje roer 
mij niet’ geworden. Verdraaien en praten er op los met doorvertellen. 
De media doet niets anders! Navertellen en dan een eigen opinie erachter aan. 
Meestal gekleurd en niet objectief. Want kort in berichtgeving van wel of geen 
feit is volgens hun toch zo saai. Maar u kan alleen maar luisteren naar media. 
Lokaliseer de berichtgeving en als het om politieke statements gaat helemaal. 
Is alles wel echt, eerlijk en betrouwbaar? Plaatselijke lokale politiek is een 
luisterend oor. Uw inspraak en mening telt hier meer.

De Griekse filosofie met zijn ‘ideeën’ over de dingen van de wereld is in de 
oudheid een vorm van debat, discussie. En zelfs over wetenschap. Men ging de 
Muzen niet uit de weg die er toen heersten. Dichters, musici en filosofen koken 
en praten over verkregen heilige bronnen en wat voor de toekomst betekenis 
is en behouden moest blijven. Ze verbonden de heiligdommen aan godinnen. 
Die dit tot een succes brengen volgens hun gedachtegoed. Dit is eigenlijk nog 
zo, een prestatie leveren met het succes ervan tot innerlijke vreugde te voelen. 
Een bekwaamheid te voelen op vakgebied dat vreugde oproept in onze ziel. 
Het kan in verwoording maar ook in materiële zin zijn, de overwinning te 
boeken met een goed resultaat. Als een politieke ordening in een maatschappij 
slaagt of vestigt er een ideologie ontstaan, die de verbetering staaft en het 
‘heiligdom’ zoals in het oude Griekenland ‘kust’.
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De transformaties tot principes die blijven staan. Principes handhaven ten 
koste van alles, of die toch maar wat te laten vieren? Dat is zeer gevoelig 
van onderwerp. Dat heeft alles te maken met alle voorgaande beschreven 
items. Dat is zo eigen gebonden aan de menselijke aard in de verworven 
levensstandaard. Het is houden van en zeer traditioneel van aard. 
Het heeft natuurlijk ook te maken met veranderingen of toekomstige plannen 
te veranderen. Die u kunnen raken als, ik ben het er mee eens, of ik ben 
het oneens. Ik hoor u al zeggen: ‘voor mij hoeven er geen veranderingen 
te komen, ik heb mijn principes, daar komt niemand aan!’ Maar als er 
democratische motieven in het spel zijn en bijvoorbeeld politieke, is uw 
principe wel eens nodig. Te willen weten wat u denkt, uw besluitvorming 
ten goede of ten kwade. Blijft u niet voor rede vatbaar? Vasthoudend aan 
‘oude’ normen? Niet in voor ‘nieuwigheden?’ Het is haast onmogelijk in deze 
maatschappij. Maar ik stel er wel bij dat wat voor leiderschap er ook is, dat ook 
voorgespiegeld kan worden als juist of onjuist. 

U zal reageren met uw innerlijk stempel dat de ‘oude’ principes verdedigt 
en uw uiting zal zijn ‘ik heb gelijk.’ Het versterkt alleen maar uw wrok of 
tegenstand. Laat dat los. Relativeer! Weeg af de voor en tegens. 
Denk ook aan anderen.

Cultureel denkgoed is te koppelen aan overlevering 
Wat er wordt doorgegeven in data, woord en beeld. En natuurlijk wordt 
bewaard. Maar om te slagen met iets cultureels, daar is wel een toehoorder 
voor nodig en daarbij het moet overleven. Het culturele is een niet weg te 
denken onderdeel van onze samenleving. Kunst en wetenschappen is er één 
van maar dan gesplitst in diverse takken. We kunnen opmerken dat cultureel 
erfgoed en ook het hedendaags culture in woord en beeld altijd als een 
werkelijke waarheid staat. Niets wordt er in veranderd en wordt een ‘tijdloos’ 
bewaar item. Cultuur kan dus haast als verworvenheid niet vergeten zijn, zo 
dus ook woordelijke beloftes die er mee samengaan. Het is de terugblik in het 
verleden, het staat beschreven en ook vast in onze herinneringen, naar gelang 
de beschouwer of lezer er kennis van heeft opgenomen. Maar het is voor 
ouderen of jongeren niet gelijk, want het verleden is voor elke mens anders, 
langer of korter, voorbij of nog nabij. 

Het brengt mij gelijk op het volgende punt, verwevenheid en de mix van 
de manier van leven en de beleving ervan. Het is een dagelijkse mix van 
impressies en expressies die wij elke dag doormaken. Opnieuw en opnieuw. 
Indrukken die bij ons brein binnenkomen en verwerkt worden en in 
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categorie worden opgeslagen. Dat volgt via uw ingebouwd voorkeursysteem. 
Te beginnen met positief of negatief. U bent er blij mee of totaal niet. 
Uw antwoord is wel of niet opeens nodig maar werkt wel door in uw 
onderbewustzijn. Uw ‘ik’ en ook de relatie met uw naasten ‘verwerkt’ het 
bericht, getoonde beeld. En er komt een ‘labeltje’ aan te hangen. U kunt het 
altijd nog terugroepen of gebruiken en uiten. Zo komt ook de politieke ‘post’ bij 
u aan, divers en een mixage met wetten en regels in die aard. Het stelt u 
voor keuzes en antwoorden.

Gebruiken, waarnemen en horen zijn de informatiebronnen om te controleren. 
De gewonnen informatie dient in evenwicht te zijn bij de verwerking in uw 
systeemvoorkeur. Zo kan het zijn dat de informatie u niet zint, u weert het af. 
Bijvoorbeeld afschuwelijke beelden via de media, banale of bizarre beelden. 
Maar het kan ook gebeuren in woorden die in schuttingtaal staan of verbanden 
hebben met geweld of racisme. Zelfs racistische vlagsymbolen en kleuren 
keurt u af. Uw gevoel in de ziel spreekt van goed of kwaad. We kennen 
allemaal de media die ons toekomt als een eenrichtingsbericht, het nieuws, 
interviews, opinieprogramma’s op de televisie en vooral de politieke 
vraagstukken. Om nog  maar niet te spreken over religieovertuiging en terreur. 
Er zijn gradaties in. Maar het is meestal maar ‘aangepraat’, u heeft niet direct 
een weerwoord. Ja een weerwoord heeft u opgeslagen in het innerlijk van u. 
En u draagt het weer mee. Dat werkt in op uw gevoelens. 
Het kan u diep raken soms. 

Actie en reactie 
Nu is niets ons meer vreemd zal u zeggen en wat niet deugd moet worden 
verklaard, maar het eindeloos gedraai met een diversiteit van meningen te 
verkondigen, maakt u in de war. Wilt men u ergens bij laten horen? 
Een politieke voorkeur opdringen als het over politieke zaken gaat? In veel 
gevallen is dat wel. Men ‘preekt’ voor eigen parochie is het gezegde. 
Daarbij al in eerdere alinea beschreven, is het waar of onwaar? Er zijn zelfs 
woorden die op de politieke uitzendingen op televisie dubieus klinken: ‘zal’ 
of ‘misschien’ of ‘de verwachting is’. Ook woorden van strekking: ‘mogelijk’ 
en ‘proberen’. Zo wordt de communicatie met u wel heel onduidelijk een 
‘verdraaid’ verhaal van ‘ongeveer’. U weet wel beter dan dit te aanhoren en 
heeft geen vertrouwen in het gebodene. Politiek is een vertrouwensafspraak 
tussen de aanbieder en de ontvanger. En dan zo dicht mogelijk bij u te 
communiceren. Als het kon één op één. Eerlijk en direct.
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Mens en psyche

De mens en psyche, de ziel is ons uiterste binnenste. Puur natuur. 
Een wereldburger zegt men wel. Maar is dat wel zo? Wij zijn... of is het zijn 
wij... zo geboren om te leven als wie wij zijn?
Het is psychologie, een wetenschap vol vragen, maar uiteindelijk ben je zelf 
die psycholoog die het leven onderzoekt. Je eigen leven, je eigen ziel te 
doorgronden, een hart te voelen kloppen van een begin tot een einde. 
Zoals het in de oertijd begon met de oerknal van het heelal die het licht bracht. 
Tot het einde der wereld zal komen, die het licht zal doven.

Wij zijn... mensen met een binnenkant en een buitenkant. 
Hebben een aangeboren streven naar, een onbegrensd doel: bereiken.

De buitenkant
van ons is zo’n doel, perfectie bereiken in het vertoon van de maatschappij met 
verworvenheid, het functioneren letterlijk in de samenleving met alle positieve 
verbanden en karaktertrekken van jezelf. Met lijf en leden je uiterlijk ook te 
verzorgen. En soms een pantser om te heen te trekken van onaantastbaarheid 
tot over drive egovorming. Er kan ook kwetsbaarheid de geheel andere kant, 
getoond worden doordat het ego als minderwaardig wordt getoond, slecht 
verzorgd uiterlijk, geen deelname in sociaal verkeer, afzondering en 
leefomstandigheden met zorgen over materieel bezit.

De binnenkant
is je ego dat perfectie wil maar is uiterst kwetsbaar want een perfectie bestaat 
niet. Zelfs de perfecte wereld bestaat niet. Je streeft die perfectie wel te 
maken met een balans te zoeken in goed en kwaad. Je moet wel heel sterk 
in je schoenen staan wil je die balans ook hebben en weten vast te houden. 
Karaktertrekken van jezelf zijn de actoren die de psyche aansturen en de 
uitvoering verwachten. Idealen worden verbeeld en opgeroepen om mooi en 
gelukkig te zijn. Jaloersheid of de angsten worden verdrongen. 
Je stopt onvermijdelijk dingen weg die je niet durft aan te gaan. Bang voor 
het kwetsbare van je ego. Relativeer en bezie de binnenkant eens vanaf de 
buitenkant. Laat los de dwangmatige verstopte faal-ideëen om te denken niet 
gelukkig te zijn.

De invloeden
Het is tegenwoordig moeten en moeten in de samenleving en vaak 
met terugkerende daden en woorden. Het zijn opdringerige reclames, 
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winkeletalages, competities aangaan met huis en tuin tegenover de andere 
mens om nog maar niet te spreken over de huiselijke inrichting die altijd 
mooier moet worden. Moet dat? Van wie moet dat? Van mijzelf hoor ik al. 
Uw psyche van een mens te zijn is uniek. We kunnen denken en bedenken, 
alleen u wordt niet gehoord, gezien of serieus genomen. U kunt roepen 
wat u wilt maar een landelijke politiek luistert niet naar u. Veranderingen in 
domeinen als infrastructuren, milieuniveau’s en energiewinning worden een 
politiek vraagstuk. Maar die vraagstukken zullen doorgloeien in de tijdsgeest, 
een proces dat ongestadig voortgaat tot de veranderingen écht nodig zijn. 
De gevolgen zullen de antwoorden moeten hebben en ook moeten krijgen. 
Wij zijn... daar zelf verantwoordelijk voor het domein te omkaderen, een 
noodzakelijke verandering door te voeren. Een duidelijk antwoord is nu al te 
handelen voordat het te laat is.

Wij zijn... ook intelligent, hoewel ik er soms aan twijfel. Zoals ik al eerder in 
het boek beschrijf zijn wij... van alles twee. Precies, onze geest en lichaam 
zijn apart tot een één samen. Maar soms wil het ene deel niet zoals het 
andere deel. Samen is het onze psyche, je ziel die je leven vormt. Je moet het 
accepteren die met de twee de levenslijn vormt.

Het functioneren
We worden geboren, groeien op in ontwikkeling van geest en lichaam. 
Lerend leven in vreugde en tranen met een ontwikkelde gezondheid. 
Functioneren in levenskwaliteiten. In je berg je op de humane 
karaktereigenschappen, je gedrag. Je kan het in dit boek terugvinden alle 
symbolen, de tekens, betekenis en verklaring over wij zijn... in het functioneren 
in maatschappij en levenslot met de psyche om te gaan. 
Soms destructief dan weer constructief in denkwijze, volgzaam en dan maar als 
een kuddedier.

De ontwikkeling van ons mensen
Controle houden en realiseren van feitelijkheden is een menselijke eigenschap. 
Vooruit kijken, toekomstvisies, planning en verwachting. Biedt het wel of geen 
realisme? Ook beloftes rekenen wij hierbij evenals het niet kunnen waarmaken 
of niet waargemaakte. (verleden terugblik) Dat kan obsessief werken. Het 
ideaal van een man of vrouw met verschillende karakters kunnen hun maken 
tot strebers. Vaak is dit  op te merken in de politieke personen die als een 
onaantastbare freak hun visie kostte wat kost in detail willen behouden. 
Ondanks de aantoonbare tegenpolen. De psychés zijn zodanig geworteld in een 
eigen ego dat het een obsessie wordt in zelfgeloof. 
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Meestal is er met deze types van personen het lastig samenwerken. 
De ontwikkeling van psyche in ons mensen is moeilijk en soms geheel 
verward. Wij moeten in ons dagelijks bestaan dan ook veel informatie 
verwerken zodanig dat soms ons brein dit allemaal niet goed kan verwerken. 
Zo ontstaat de chaos. En voor veel mensen lijkt het toe te nemen als er de 
vreselijke mondiale beelden als impressies in het geheugen blijven gegrift. 
Uw raakt in de war met de opslag van beelden en kan het niet meer 
indexeren. En het voornaamste is, u geeft er interactie op. En die is met slecht 
nieuws een boosheid, verdriet, oordeel tot zelfs tegenagressie en antibeleid. 
Of tot een veroordeling ervan en een beter (eigen) beleid. Zelfs ook nog heft in 
eigen hand. Vreselijk toch?

Laat het los
Het is vervelend die chaos te ‘moeten’ ondergaan. En ook zeker voor de 
omgeving waarin u verkeerd, een gezin, maatschappij of werkorganisatie. 
Maar los laten is vlugger gezegd dan gedaan. Bijvoorbeeld een politiek issue, 
om dat los te laten komt er weer een alternatief naar voren, misschien ook 
twijfel om het voorgaande te verlaten. Ontspan de denkwijze, dat is een 
zelfvertrouwen winnen. Maar je moet het wel willen en kunnen. Soms bij 
een ongeluk, ramp en andere nare dingen kunnen we het bijna niet los laten 
het ondergane leed. Dan is een deskundige hulpverlener welkom. Maar het 
kan ook andersom werken, met een teveel aan weelde en luxe, idealisme of 
ideologie te stijgen in een te hoog niveau van realiteit. Dat is ook een chaos, 
niet gewoon te zijn als een ander mens. In de politiek zijn sommige ook de 
weg kwijt en leven op de agenda. 
Weten het normale levensniveau niet te ‘geloven’. Men praat er wel over en 
dat is ‘hervormen’. Van wat hervormen? De structuur van de maatschappij of 
bedoelen ze eigenlijk hun eigen psyche? Ik denk dat dat laatste nodig is.

Zelfvertrouwen
Is een woord om de eigenwaarde te honoreren. U doet er wel degelijk 
toe in de levensmaatschappij. Het woord is gekoppeld met ‘zelfrespect’ of 
‘eigendunk’. Het laatste woord krijgt een lading van negativiteit mee, ietwat 
egocentrisch en egoïstisch.
- is het voor ons als mens een niveau van ‘te zijn?’
- een tevredenheidsgevoel met jezelf?
- een zelfsymbool te zijn met een betekenis en een verklaring?
- een waardevolheid, een overtuiging en toevoeging van?
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Eigenwaarde en zelfvertrouwen is een niet gelijk woord of begrip. Eigenwaarde 
of zelfrespect is het diepste van je karakter. Zelfvertrouwen is een gevoel dat 
je ervaart het goed te doen, maar kan ook net zo goed een falen zijn of een 
tegenvaller van daad die zo het zelfvertrouwen weer aantast. Eigenwaarde en 
zelfvertrouwen zijn eigenlijk twee laagjes op elkaar.

Eigenwaarde
De eigenwaarde is dus je pure innerlijk, maar krijgt een extra impuls van 
toevoegingen. De verworvenheden in je leven. Die kan je in alinea’s in dit boek 
terug lezen. Veelal ego dingen met aards materialisme die je niet als mens 
in aard veranderen of de karakters verbeteren. Maar wel je zelfvertrouwen 
kunnen doen toenemen. Maar het kan ook verkeren dat geluk in je leven een 
ongelukkige wending krijgt, je als persoon door een diep dal moet gaan. 
Je karakter blijft maar je zelfvertrouwen zakt enorm. Maar met voldoende 
zelfrespect is je aard onaangetast, ondanks de tegenslagen. En een zelfrespect 
is goed voor je, ook voor de medemens.

Géén zelfrespect en géén eigenwaarde
Niet iedereen is zich bewust dit in zich te hebben. Zien niet het diepe van 
zichzelf of van een ander. Maar dan ineens ziet men het wel, bv met een nare 
ervaring, weer met beide benen op de grond te staan en met zichzelf in rade 
gaan. Wie ben ik? Wat zijn zij? Wat een leed is er te verduren. 
Dat is het toetsen van de eigenwaarde, de toevoeging of afname van het 
proces van leven. Voor jezelf en dat voor anderen. Dit is een ervaringsproces 
dat je zelf moet verwerken. Om te komen tot weer een normaal zelfrespect. 
Daarbij ik heb het al eerder gezegd, is er bij ons mensen een voorkeursysteem 
ingebouwd dat als een computerprogramma werkt. Het is de keuze(s) van 
eenieder jezelf te spiegelen en te indexeren. Geestelijk en lichamelijk je 
goed te voelen te zijn wie je bent. Vindt die waarde in je systeem, ga in 
communicatie, maak een uiterlijk vertoon er goed uit te zien. Je bent een 
levend teken een mens symbool, je betekent wat te leven met anderen samen 
en te verklaren: ik ben!

En toch kan dat niet iedereen
Inderdaad het veranderen tot een beter mensdom is niet gemakkelijk. 
Want het is toe te passen in de praktijk(lessen) fysiek. En erbij komt het 
‘theoretische’ psyche proces. Wie in de fase staat van veranderingen biedt dit 
ook naast de eigenwaarde en zelfvertrouwen een meerwaarde. Zo noemen we 
dat een meerwaarde. Een toevoeging van de alledaagse sleur die je beleeft. 
Het zogenaamde ‘moeten.’ Vele mensen hebben in aard neerslachtig te zijn, 

• 68 •



meer negatief dan positief te zijn. Dat negatieve moeten we dan ook niet 
aanpraten. Het is teveel in onze maatschappij en media aanwezig. 
Het sluipt bij ons innerlijk binnen al die negatieve berichtgevingen. Is er nog 
een positief zelfbeeld? Het is in de maatschappij gemeten en de verhoudingen 
zijn ongeveer 50/50 in statistiek met bevolkingsaantal en de innerlijkheid 
positief of negatief. Meegewogen zijn de opvoedkundige gedragingen, milieu 
van klasse, religieopvoeding, scholing en meer. Ook wordt aangesproken de 
religieklassen zoals de vastgewortelde calvinistische inslag dat een groot deel 
van Nederland heeft tegenover de bourgondische aard van de zuiderlingen in 
Nederland. Het heeft alles te maken met de voorkeursystemen.
Pas op met negatieve aard. Dit krijgt te gemakkelijk voeding te escaleren, tot 
een mopperend zelfbeklag, een aantasting van alles verkeerd te doen en zo de 
eigenwaarde flink omlaag te keilen. Denk dan aan iets leuks of ga iets 
leuks doen!

Inzichten
Dat is het verwerken van beelden, impressies maar ook van woorden. 
Te scheppen tot een orde in je geest en te indexeren. Begin met het oefenen 
en in te delen in positief en negatief. Zoek de balans in je brein het aan te 
kunnen en niet alles op de korrel te nemen maar in porties te bekijken en af 
te wegen op raakvlak. Iets wat bijvoorbeeld heel negatief bij je overkomt kan 
men proberen om er een positieve benadering aan te toetsen. 
Een soort van tegenpool scheppen door bijvoorbeeld een tegenargument of 
‘oplossing’ er bij op te slaan. De reactie. Want we klagen wat af tegenwoordig, 
niets is er nog goed in onze ogen, niets deugd meer en de tv met 
gewelddadigheden is niet meer om aan te zien. 
Het voedt de zelfmeningen van ons en die zijn in relatieverband een chaos-
oorzaak. Doe oefeningen om het commentaar op alles en iedereen uit te 
stellen, vooraleerst je mond te houden, het jezelf te bepraten. Wat later stel 
je de afwegingen pas toe na wat kalmte. Al is dit haast onmogelijk want je 
reactie is onmiddellijk na een verkeerd politiek plan, statement of uitspraak 
van een persoon. Toon toch kalmte als je boos wordt, je hoeft je niet aan het 
voorval te conformeren maar indexeer het ‘gewoon’ in oordeel. Daar hoef 
je uiterlijk niet kwaad of verbaal over te doen, respecteer je eigenwaarde 
innerlijk en uiterlijk. Je eigen oordeel en beslissing over het voorval kan je zelf 
evolueren. En later nog eens evolueren, per porties. Zo komt de zelfacceptatie 
in orde. Je standpunt en inzicht blijft ongewijzigd.

• 69 •



Wie ben je?
Zeker, onzeker? Mijn levensfases? Kan ik keuzes maken? Je ‘eigen’ domeinen.

Zeker- of onzekerheid
Wat wil je met je leven, eigenlijk voor iedereen is het een gelijkenis, een 
kopie, gedrag en de veranderingen volgen opeenvolgend. Er is ontwikkeling in 
bestaansniveau’s, op lering van opvoeden en in scholing. Het vormt samen een 
richting naar vaste levensloop inclusief partner en eventuele kinderen. 
De interesses komen en gaan. Ben je zeker van de ingeslagen proces 
levensroute? Of je kan staan aan het beginpunt, jezelf beter te leren kennen en 
je los te laten van de vele beïnvloedingen om je heen. Om alle onzekerheden 
weg te nemen. Het gebruik van je leven is een keuze, bewust of onbewust.

Levensfase
Is voor iedereen anders. Je bent jong en aan het beginpunt, andere zijn al 
op weg en zijn bijna aan het einde gekomen van het leven. De weg naar 
zekerheid is te stappen in richtingen. Hoe lang je er ook over doet is niet 
belangrijk. Sta niet stil, ga vooruit en voluit in positief opzicht.

Keuzes maken
De levenskeuze is ook ingebouwd. Dat moet je zelf doen al bij je geboorte. 
Vele invloeden en indrukken komen op ons af. Omstandigheden nabij of van 
buitenaf dienen zich in de loop der tijd aan. Van vrolijk tot droefenis, successen 
en nederlagen. De keuzes om hier mee om te gaan is een leerproces van 
aanname  en verlaten. Een proces dat je innerlijk verwerkt emotioneel en 
staat in voorgaande alinea’s samen: beheren van zekerheid, de levensfase is 
gevestigd en de keuze is een zelfspiegeling de gebeurtenis te conformeren. 
Te bevestigen in waarde en je zelfvertrouwen hervatten.

Willen en kunnen
Wij zijn... eigenlijk grote na-apers, afkijkers, op alle gebied in gedrag en zelfs 
uiterlijk. Dat is niet zo gek omdat wij allen van een zelfde samenstelling zijn in 
chemische zin. En ons brein is net als ieder ander gevormd en is afgestemd op 
patronen van cyclus. Zo is alles in de wereld een cyclus van geboren tot dood. 
Slapen, eten, werken, spel en vermaak. Lachen of huilen. Zelfs het spreken 
kunnen we met elkaar. Wij lijken dus erg op elkaar maar ‘denken’ een ander te 
zijn! De wetenschappers hebben nog genoeg stof tot nadenken wat de mens in 
psyche voorstelt. Zo hebben wij... een wilskracht, iets aan te kunnen, te doen. 
Maar kan je het ook? Willen is iets vanuit jezelf, iets ondernemen, besluiten 
nemen, daad en verwachting.
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Het kan zomaar ontstaan een doel te stellen. Bijvoorbeeld niet meer te roken 
of te snoepen. De wil tot stoppen met roken is een zelfkeuze, een interne 
vraag ook of je dat wel kunt. En het besluit en de overtuiging in jezelf dit 
pertinent te willen, betekent zeker dat je het ook kunt! Het betekent tevens 
iets ‘nieuws’ op je levensfase met het te willen. Het is een vernieuwingsproces 
door te maken tot besluit en uitvoering. Geef het nieuwe een plaatsje in jezelf. 
En deel het met nabije mensen tot versterking van het willen en kunnen het 
doel te veroveren. Dat geeft zelfrespect het zeker aan te kunnen. Geen ‘dwang’ 
aanleggen tot moeten. Houdt het vol het proces van willen en kunnen tot een 
innerlijke prestatie en dat geldt voor wat voor onderwerp dan ook. Niet alleen 
voor roken of snoepen maar ook voor bv sportgebied, scholing, vakgebieden, 
liefde en trouw. Zo zijn er nog veel meer domeinen op te noemen. 

Durf het aan!
Inderdaad durven is ook bij ons aanwezig. Net als moed. Verband is er met 
wilskracht. Durf, heb lef, volhard, doorzetten. Het symbool is een wensdroom 
te vervullen, je levenslijn te bepalen maar ook om leed en verdriet te kunnen 
doormaken. Ziekte, economische neergang of familieomstandigheden 
die treurig zijn. Dit alles aan te durven om te doorlopen met wilskracht te 
overwinnen. Uit jezelf, je mag huilen of lachen, van vreugde of verdriet. Je kan 
relativeren en trainen je gedrag tot een beter zelfvertrouwen in de levensfase 
te zijn wie je bent! De oefeningen om de wilskracht op te bouwen zij er:
- aanname van verleidingen tegengaan, weigeren van sigaret of snoep
- minder bellen, sms, winkelsessies of koopgedrag, sla ook eens wat over
- vreetbuien niet meer doen
- kom die stoel uit, ga sporten of wandelen, ga naar een vereniging
- veel minder tv kijken, selecteer in programma’s kijken

Koppel je wilskracht aan een item dat de verbetering behoeft. Focus op het 
doel, volhard en zet door, geef niet op! En als je het lukt met durf en moed is 
er een overwinning bereikt, die je motiveert zo door te gaan. En niet je weer 
zelf ‘fout’ te belonen en weer in de oude toestand te belanden. Zo gaat het 
dan van obsessie tot obsessie en is een ander domein weer in het geding. 
Wees zelfbewust van daden in positieve én negatieve opzichten, balans het uit. 
Leer van de opgedane ervaringen met die durf en lef, de wilskracht het willen 
en kunnen. Het maakt je sterk, krijgt erkenning ook voor vervolgstappen. 

Stimulans
Vertaald betekent het aansporing, prikkel, drijfveer en motivatie. Het komt tot 
een daad plegen met de beleving te ervaren en vooraf te verwachten. 
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Het kan zijn een gedachtegoed of werkelijk een uitvoering in praktijk van 
voorgenomen plan. Stimuleren kan men binden aan een vorm van beloning. 
Dat kan in allerlei vormen. Geld honoreren, natura, beloften, prijzen, 
cadeau’s. In de maatschappij niet geheel onbekend en ook in de politieke 
domeinen aanwezig, stimuleren van doel en taak met verwachtingen. En deze 
verwachtingen zijn bij ons mensen een bijna eerste gedachtegang, over onze 
toekomst en gezondheid nog het meest. Zelfs de minuten die volgen zijn voor 
ons onbekend. Ons leven is een tijdsmoment, wij leven op een nu moment, 
een vervolg is zo weer voorbij. Is ons leven te vergelijken met een loop van 
een track in de software?

De stimulans in onze gedachtengang kan ook een ‘foute’ daad opleveren. 
Kan ook onder dwang in onze gedachte zijn gevormd, te moeten. Maar het 
resultaat is geen goede afloop, of het geeft totaal geen respons. Dan volgt 
weer een reactie terug. Wat mogelijk een ethische verantwoordelijkheid 
oproept. De acceptatie van had ik niet moeten doen. Ja, wij zijn... ingewikkelde 
mensen met een aards karakter te beginnen met goed en kwaad. 
Een ja en nee. En bovenal gedrag vertonen in leefsituaties.
We zijn intelligent wel of niet, maar hebben het vermogen tot denken, te 
communiceren, zien en horen en met moraal en ethiek de doelen te toetsen 
op stimulans, aansporen van daden en gedragingen, zelfs in woorden gevat. 
Je tot afweging van het toelaatbare te brengen in breder verband dan een 
één op één conversatie van mens tot mens. Bijvoorbeeld te zeggen tegen een 
persoon ‘hou er eens mee op’, dit om redenen van de verkeerde motivatie van 
haar of zijn beoogd doel te bereiken. Dat kan succesvol werken. 
Anders wordt het als dit gezegd wordt tegen een maatschappij bevolking, 
één tegen allen. Het is haast onwerkzaam, een gemiddelde zal de uitslag zijn, 
geen totale efficiëntie is er in bereik.

Organiseren
Dit is de wanorde regelen en het hoofd eens opruimen. De gedachten, 
structuren, leefomgeving, logica, herinneringen, visies, daden en de strategie 
bepalen. Allemaal domeinen die je in balans of onbalans brengen tot een 
uitvoering in de leefsituatie. Om gelukkig te zijn en ook te willen zijn. 
Niemand wil ongelukkig zijn maar daar hoort een daadwerkelijk doen en laten 
bij. Jezelf en ook de andere mensen vertrouwen bieden en krijgen tot een 
eerlijk omgangsproces dat precies past in het eigen voorkeursysteem. Dat is 
de positieve aanname van het alledaagse leven. Kan ik de bovengenoemde 
‘aangewaaide’ domeinen zelf beheren? Zeker wel door zelfacceptatie, te zijn 
wie u bent, niet voordoen een ander te zijn en te leven met een doel het 
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geluk te aanvaarden. Met uw wilskracht, durf, het willen en zeker ook met uw 
gedrag en daden. Organiseer je leven zelf, het inrichten van de tijdsfases. 
Als er kinderen zijn geef die ook een passend ‘eigen’ domein in de dan 
geldende levensfase. Hun opbouw in verdere karakters. Uw voorbeeld doet 
volgen. Wees helder in organiseren, het aan te kunnen. 
En het organiseren is vaak nodig als de ‘tegenstellingen’, de wanorde heeft 
toegeslagen en de nodige veranderingen ‘moeten’ worden doorgevoerd 
en daadwerkelijk vruchten afwerpt. Een logische aanpak van de op te 
ruimen gedachtegang, niet te piekeren, de pagina om te slaan, de slechte 
herinneringen te verbergen en een nieuwe daad te stellen.

Escalatie en polarisatie in de politiek

Als we dit vertalen is het een stap voor stap ernstiger worden van situaties 
of een toename van conflicten, meningsverschillen van kwaad tot erger. 
Polariseren is een conflict versterken bijvoorbeeld in tegenstellingen tussen 
politieke partijen maar komt ook voor in de samengestelde bevolkingsgroepen. 
Er kan ook sprake zijn van opzettelijke creatie van polarisatie, de 
tegenstellingen in de politiek. Is dat in Nederland het geval? Ja het is er wel. 
Gevestigde politieke partijen weten vanuit hun verleden nog steeds de ‘macht’ 
te bezitten te verkondigen een leidersrol te hebben in dominantie vertoond. 
Er ontstaat een kader met personen die air vertonen met demoniseren. 
De uitspraken van hun staan in ‘eigen’ domein: ‘als we nu niet doen. dan...’ 
of ‘WIJ gaan de bruggen bouwen voor de toekomst.’ Het doet eigenlijk elke 
partij wel een vorm van tegenstelling tot de ander, het polariseren. Maar door 
ongelukkige uitspraken of verkeerde woordkeuzes en incidenten wordt dié 
partij een eenling of ‘verliezer’. Als dat gebeurd bij de leiderspartij kan dat 
angst veroorzaken de wedstrijd te verliezen en het gevolg is een weerslag te 
geven op de aanvaller(s).
Wat ook voorkomt is als de angst er eenmaal in is geslopen bij de partij dit te 
versterken die angst om de steun in eigen groepering op te roepen tot een 
noodsignaal. Geheel volgens de natuurwet, wie in nood zit zoekt steun. 
Men buit dit uit door de polarisatie, de tegenstelling met de veroorzaker, het 
conflict te laten uitvergroten en denken de radicale leiders zo een grotere 
aanhang te verkrijgen ten kostte van andere partijen of zelfs de burger-
bevolking. Zelf sterke negatieve berichten of schandalen kunnen een sterke 
werking beïnvloeden. Het kritiek ontkennen en de anderen de schuld geven 
is kenmerkend van polarisatie. En of dat nu gebeurd vanuit leiderschap, 
bijvoorbeeld kabinet of uit oppositiepartijen, het komt bij beiden voor. 
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Zeker de schuld leggen bij de ander in economische crisis en maatschappelijke 
problemen is een reactie en schoonpraten van eigen pad. De verheffing 
van zelfego. Deze tweespalt beeld uit ook in de maatschappij met de kritische 
kiezers. De keuze(s) van de kiezers een leiderschap te kiezen lopen sterk 
uiteen naar gelang de beloftes die worden voorgesteld en de burgerstatus in 
het maatschappij domein.
Wordt het te gek met de landelijke politiek met een vertrouwensband wel of 
niet te accepteren door de bevolking dan kan het politiek verschil escaleren tot 
een splijting in Parlement en Burgerij. Nog meer escalatie is het gevolg. 
Het kabinet gaat nog meer ‘verdedigend’ voor zichzelf uit te spreken het ‘ware’ 
geloof te bezitten. Dom, want het krijgt weer een interactie tegemoet tot 
nog meer burgerverzet op hun idealen. Wel is er een groep bevolking die het 
ageren veroordeelt en het met de politieke koers eens zijn. De gevolgen van 
de onvrede met bestuursbeleid is te zien met rellen, demonstraties, incidenten, 
terrorisme en kan leiden tot zelfs oorlog, in het buitenland al gebeurd. 
In eigen Nederland kennen we groepvorming van radicalen, jihadisten, cultuur-
verschillen en criminaliteit. Ook de samenwerking in de leefmaatschappij met 
de ‘gewone’ burgers komt met een verwijding en verschillen van standpunten. 
Het remt de economische ontwikkeling van ons Nederland.

Ik noem op enkele kernen die opvallen:
- er zijn nog lagen, verzuiling in de maatschappij, arbeiders, middenklasse, 
 armen en rijken die ver uiteen liggen
- de verschillen in de blanke en donkere Nederlanders en de culturele 
 achtergronden
- de verschillen in de etnische achtergronden, buitenlanders die niet 
 allochtoon zijn
- de verschillen in religies, protestant, katholiek, islam en andere geloven
- de verschillen in taal spreken en schrijven
- de verschillen in groeperingen binnen een politieke partij of organisatie 
 met openbare meningen, de verschillen van mening in politiek of 
 economisch Europa.

Tot hoever zal de politieke chaos escaleren?
Gaat het wel goed met Nederland? Dat is de vraag van menig burger. 
Ja, zegt het kabinet anno 2015-2019 ‘het gaat goed, maar we zijn er nog niet 
helemaal.’ Het kabinet spreekt over ‘succes’ en ‘het karwei te klaren.’ 
Het bezuinigen heeft het begrotingstekort doen teruglopen, maar zegt er niet 
bij dat het begrotingstekort bij de burger wel is toegenomen. 
De werkeloosheid is enorm hoog opgelopen evenals de armoedegrens. 
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De maatschappelijke problemen van huisvesting, huren en het sociale 
zorgstelsel zijn problematische geworden. 
Er is natuurlijk ook een belang te noteren van banken, geldstromen 
in organisaties, werkgelegenheid etc. als een ‘partner’ werken en de 
marktwaarde bepalen als een vraag en aanbod domein. Maar de politieke 
leiders zijn zo van zichzelf ‘bevlogen’ en tevens ‘blind’ te zien alleen hun eigen 
ideale doel tot een heerschappij hun politieke club overeind te houden. 
Niet in landsbelangen te denken, al zeggen ze dat wel, maar eigen ego waar 
te maken. Een enkele partij verschilt daar wel in, gelukkig.

De heerschappij is ook een EU aangelegenheid geworden die gekoesterd wordt 
door de landelijke Eurofielen als een MOETEN handhaven het doel te bereiken. 
Maar is het geen zware molensteen geworden? Vele lidstaten van de EU staan 
te wankelen op hun benen. De EU Brussel wankelt daar dan ook in mee, gaat 
bijna omvallen maar de ‘vriendenclub’ heeft vele ‘loopkrukken’, 
lees meelopers, ter beschikking. 

Moeten wij als land en vooral bevolking verder gaan met de EU?
Het is niet alleen Nederland dat ‘meeloopt’ met de andere Europese landen 
en overheden in de rijen van Brussel. Financiële markten zijn in wantrouwen 
geraakt, de Euro staat onder de beursdruk en kan zomaar in een nog verdere 
recessie belanden. Vele andere EU landen hebben problemen en verplichtingen 
met een serie van banken en de daarbij behorende schuldenlast en de 
begrotingstekorten. De sterke belastingbetalers wij Nederlanders en 
de Duitsers moeten de zwakkere Europese landen steunen, het ideaal van een 
EU te laten ‘overleven.’ Er is een Europese Centrale Bank opgericht vanuit de EU 
om de geldstroom rond te laten gaan en de rust te bewaren. 

In het algemeen wil ik stellen dat de EU een tweespalt is: A - een euromunt te 
hebben die een politieke samenhang wil creëren tot een Europese Staat. 
B - een politiek voert met geld tot vorming van eenheid en balans in 
begrotingen van lidstaten. Dit met een ECB bank in haar bezit. Een heel verschil 
in beide richtingen.

Aan de euro valuta is een ‘foutje’ aan te merken. De munteenheid wordt door 
de EU gebruikt als een ‘werkend’ uniesymbool. Als te zijn geen of weinig te 
maken te hebben met politiek of een eenheid van EU staat te vormen. 
Is immers een wereldvaluta. Maar zit wel er aan vastgeklonken. De euro te 
verlaten is van de ECB, de kostprijs is nog te dragen maar men moet steeds 
‘repareren’. Beter dit nog zo laten denkt men dan de euro te laten crashen.
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Is de Nederlandse politiek nog nationaal of een Europese meeloper?
Het willen begrijpen van de Europese politiek, want dat is toch het woord dat 
in de samenleving heerst, is nog ondoorzichtig zowel voor onze partijleiders 
zelf, laat staan voor de doorsnee burgerij. Al wordt de belofte uitgesproken 
door Brussels EU dat elk deelnemend land de eigen nationale soevereiniteit 
behoudt. De Nederlandse burger geeft hier een wantrouwen aan met de 
volgende metaforen: ‘eigen land eerst’ en ‘geen cent naar Griekenland.’ 
Want de EU politiek is bij de burger vooral bekend als Nederland MOET betalen 
en dat geld komt van mij. Het Europees vuurtje gaat een uitslaande brand 
worden ofwel eens escaleren.

Tot wanneer?
Wanneer is een vraagstelling woord, onduidelijk te zijn en zeker als er ook nog 
‘tot’ bij staat. Het ‘wanneer’ duid ook op verwachting van... Er is een antwoord 
op mogelijk van wel of niet zoals: ‘ik weet het niet.’ Of van het wel te weten 
met een precies antwoord op de vraag ‘dan en dan.’ In gebeurtenis of op een 
feit berustend. Is de escalatie van politieke problemen (als ze erkend worden 
als een probleem) een wanneer? Ja, een wanneer komt, zolang de media 
bestaat! En ook de verschillen bij de burger in opvattingen bestaat! 
Of zal leiden tot de politieke dood en niet meer serieus zal worden ervaren. 
In het midden staan de maatschappelijke instanties in organisatorisch belang 
hun verworvenheden op de politieke steun overeind te houden. Samen met 
de vele persoonlijke belangen. Dus een sterke indoctrinatie van overheid en 
dienstverlenende organisatie is merkbaar, de samenhang met infrastructuren, 
gemeentelijke pressiedwang en de bankengaranties. 
Zo is de politiek een machtig orgaan. Een escalatie van de verschillen in 
mening van burgerbevolking daar zit men niet op te wachten. 
De media wordt met zachte handjes gepamperd door de huidige politiek als 
een vriend te houden en de verschillen te verzachten. Maar het escaleren 
schemert toch door in de burgerij. Dat komt ook door woordgebruik van de 
politici zelf die de samenleving doordringen in een negatief spiraal. Zie er maar 
eens een positief woord van te maken: ‘hulpverleningsgeweld’, ‘progressief’, 
slachtoffer-rol’, ‘beveiligingsklimaat’ en ‘vooruitstrevendheid.’ Brr. 
Nog wat: ‘handhaving’ of ‘populisme.’ Ook brr. Dit loopt uit de hand tot niet 
meer te handelen situaties.

Associaties
Is in onze psyche een verbandsvorming van gedachten van oordelen en 
veroordelen. De inzichten bieden in gedane en toekomstige handelingen en 
ook redenen. In uw psyche reageert associatie met uw gedrag, de overtuiging 
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van gelijk of ongelijk te hebben, iets te willen geloven, aannemen of 
veronderstellen. Vrij vaag dus allemaal, een indicatie kan er ook aan worden 
toegevoegd. Met wat zelfinzicht en het domein te analyseren kan met 
associatie het oordeel of veroordeel worden verruimd tot een objectieve wél 
overtuiging. En is er politieke associatie? Een vlugge politieke gedachte in een 
oordeel of veroordeling? Zonder een objectieve kijk op de werkelijkheid? Ja dat 
leeft enorm met de vele metaforen in de maatschappij verbonden: ‘leugenaars 
zijn het’, hetgeen een veroordeling is van alle politici zijn leugenaars, al is dat 
niet altijd zo. Of: ‘de rijken worden rijker de armen worden armer.’ Ook niet 
waar, niet alle rijken rijden in een dure auto, ook arme mensen kunnen een 
‘dure’ auto rijden. Het metafoor is een associatie, een veronderstelling. 
En zo zijn er tientallen metaforen over de politiek in omloop.

De koppeling associatie en veronderstelling treft een ‘mogelijke’ 
zelfwaarheid te verzekeren tot een algemeen begrip en opvatting als ‘waar’ 
in de maatschappelijke domeinen. Maar associatie kan ook vormen tot 
gebondenheid zoals ‘ik voel mij geassocieerd tot...’ bijvoorbeeld een groep 
personen of politieke partij, een deelname aan een gedachtegoed, van 
vereniging, corps, vakgerichtheid, burgerklasse of bevolkingsgroep. Ik denk 
hierbij aan thema’s als racisme zoal de donkere gekleurde Nederlander die zich 
buitengesloten voelt in de samenleving en zichzelf ‘overtuigd’ van te zijn een 
‘slaaf’ in maatschappij. Maar er zijn nog genoeg andere bevolkingsgroepen, (en 
ook in Nederland) die zich associëren te worden vergeleken met minderheden, 
lagere burgerklasse, asocialen of hotemetoten. Ze voelen zich buitengesloten 
en betutteld. Hun verzet is te accepteren of te verstoten. De overheid is meer 
voor: men dient zich aan onze koers te conformeren. 

Tja, de maatschappij is van altijd denkt men in Den Haag maar wisselt van 
tijdsgeest MET de voorkeuren van de inwoners van Nederland. Dat verschilt van 
mening!

Helemaal opnieuw beginnen of eindigen met het mensdom?
Alles wat ik nu heb opgeschreven is een wij zijn... pas slechts aan het begin der 
mensheid gekomen. Niet te letterlijk nemen natuurlijk daar wij al een evolutie 
hebben doorgemaakt. Maar, een begin is een vervolg. Een mens is het begin 
elke keer weer bij een geboorte, zijn fases in levensloop, ontwikkeling tot zijn 
dood. Een begin en einde eigenlijk niets anders dan de mens in de oertijd die 
met een ‘niets’ begon. Wij zijn... niets anders dan destijds, nog steeds een 
‘lerende’ zonder iets werkelijk te kennen of te kunnen. Niet eens jezelf te 
kennen of te benoemen. Laat staan je medemens. Wie zijn wij eigenlijk? 
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Ik ben er ook niet goed van op de hoogte want ik ben gelijk zoals u ‘onwetend’ 
hoe hier te zijn, te zijn gekomen en hoe weer heen te gaan. Een gedachte heb 
ik er wel over dat uiteraard uit eigen ‘ik ben’ komt. 
Een woordencombinatie zal het worden want een levensbestaan ‘het zijn’ is 
niet te duiden als tastbaar iets. Of u zou altijd in armen knijpen bij iedereen en 
jezelf. Het is het ‘begin’, ‘het zijn’ en ‘het einde.’ ‘game on - game over’

De vervuiling in de grafische vormgeving

Terug in het marketingprofiel ICP. Grafisch ontwerper? Wat is de naam? 
Wat betekent dat? Nooit van gehoord die naam, wat is dat voor een beroep, 
dat is wat je tegenwoordig nog hoort. Geheel vreemd in de maatschappij 
(geworden?) er zijn er nog maar een paar van in Nederland, de ‘echte’ 
onvervalste grafisch ontwerpers als wezenlijke academische graad 
afgestudeerde specialisten. Als ik de vormgeving (dtp’ers en mixage van 
raakvlakken) bekijk in tijdschriften, magazines, krantjes en folders, flyers, 
advertenties en andere uitingen van het drukwerk en het digitale web van nu, 
is het bedroevend zo slecht in elkaar gevormd dat mij de schaarse haren te 
bergen rijzen. Het staat er toch duidelijk op zal de gemiddelde burger zeggen. 

Ja, het staat er op, onduidelijk! Wie er ook achterzit, of beter gezegd voor 
die dtp monitor zit, redacteur of vormgever, is een besliste leek, weet niets 
van marketing. En zeker niets van vormgeving op een benadering naar de 
doelgroep. En dat in een context van de opdrachtgever, die al helemaal de weg 
kwijt is en in grafische voorlichting en strategisch geheel een achterstand heeft 
zijn consument te bereiken. Het gaat in de tijdschriftenbranche om achterklap, 
eigen gewin en het hoog houden van de bladstatus. om van de tv commercials 
nog maar te zwijgen. 
Die worden gemaakt door reclame adviesbureau’s om wat? De consument te 
bereiken? Om de uitzend-monopolies te behouden bedoelen hun. 
Met torenhoge tarieven is er voor de kleine aanbieder geen kans tot scoren. 
Dat is de maatschappij tegenwoordig, groter en groter in handelmonopolies. 
En dat niet alleen op mediagebied. Op alle handelsdomeinen. Ja het komt 
iedere keer in uw huiskamer, niet het product communiceert maar de 
merknaam en de gimmick van rariteit. 
U vindt het reclamespotje mooi of het wordt een ergernis. Het blijft een vlak 
gemiddelde van respons in de tegenwoordige media. Ook geldt dit voor het 
internet. Het blijft een soort van zeer breed en algemeen vissen uitzetten, 
kijken wie er (nog) wat vangt. En de consument slikt maar braaf, is een 
mak(kelijk) schaap geworden. Maar geeft geen respons of antwoord.
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Wat aangeboden wordt in de drukwerken is al zodanig verziekt door pseudo 
ontwerpers die het dtp en tv-spots als ‘mijn werk’ zien en marketing overbodig 
vinden. En moeten wij als echte grafisch ontwerpers een medespeler worden 
van de ‘vervuiler’? Maar wij zijn al in de minderheid. Kunnen wij net zoals 
vroeger de maatschappij sturen in een communicatie van fabrikant en 
consument? Het is eigenlijk al te laat daarmee. 
De maatschappij heeft een gemiddelde onverschilligheid over zich heen 
laten komen. Dat heeft allerlei oorzaken op het gebied van leerprocessen en 
aanpassingen. Of dat nu jongeren of ouderen betreft. Maatschappelijke en 
sociale en zelfs politieke aspecten spelen een rol in de samenleving. 
Slechte voorlichting en bedrog, schandalen en rampen in de maatschappij zijn 
niet bevorderlijk tot een waardering in sociale omgang. Alle doelgroepen met 
het aanleren of afleren zijn aangetast of beschadigd. Hun ego is opgelegd en al 
zeggen wij in een vrij land te leven met een vrije democratie, toch is dat maar 
beperkt. Althans dat is de ‘mind’ in de psyche van de doorsnee burger. 
En de reclamefolders en andere media-uitingen worden als één en dezelfde 
rommel weggegooid. Komt niet aan in het brein van de consument. Die slaapt 
lekker verder met een eigen ego, niet toegankelijk tot een communicatie. 
Weet een dtp’er die het vroegere bedrijfsleven niet (heeft) gekend wel waar 
hij of zij mee bezig is? Heeft hij/zij een marketingopleiding gehad? 
Hebben hun te lande fabrikanten van elke soort gesproken? Hebben ze wel 
eens de doelgroep in analyse genomen of er communicatie mee gehouden? 

Wij, grafische ontwerpers sterven uit. Zullen het niet meer winnen om de 
maatschappij wakker te krijgen. Wij zullen verdrinken in de vervuiling van 
de media. Maar ik geeft u mee, niet alleen de ontwerper zal verdrinken, de 
maatschappij, samenleving en burger zal ook ten onder gaan in het web chaos. 
Totdat iedereen op de bodem ligt elkaar sprakeloos aanstaart en begint met 
een hand naar elkaar te reiken. Een begin van nieuwe communicatie. 
Met speciale opleidingen in het domein communicatie en sectoren in IMC.

Zo, denkt u, deze schrijver kan goed doemdenken nietwaar? Nee hoor, het 
is analyse een sleutel tot herkenning van actie en reactie. Ik kan u wel een 
strategie in marketing voorhouden maar daar zijn boeken voor te vinden en 
het kan worden aangeleerd. Maar een meerderheid onder ons wil er niet 
aan, gelooft niet meer in specialistische vakkennis en luistert helemaal niet 
meer naar een ander. En iemand die doemdenkt, wat mag, ‘ziet’ dan ook de 
andere kant ervan. Een punt van positief denken is dan ook nog bereikbaar. 
Streef ernaar, zie het als je eigen doelgroep benaderen er wat van te maken. 
Communiceer met de samenleving, doe er zelf aan mee! (IMC)
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Noem de dtp’er maar pseudo-ontwerper
Grafische school te hebben gehad wil nog niet zeggen dat je ‘ontwerper’ bent. 
Dtp vormgeving is beter gezegd, althans op technisch vlak een programma 
bedienen en een werkstuk op pagina zetten. Weet jij veel van typografie, 
kleurenleer, druktechnieken of printtechnieken? ja, gehad op school is hun 
steevast antwoord. 
Maar heb je weleens een campagne ontworpen voor een fabrikant product? 
Nee, ik doe de vormgeving wat de opdrachtgever wilt. fout! Die opdrachtgever 
weet het ook niet hoe te brengen. Grafisch ontwerpers doen dat andersom, 
geven voorlichting en advies aan de fabrikant hun product in ontwerp-
visie te lanceren. (IMC) Hebben de regie! In de wetten en regelgevend van 
het grafische. (ICP) Met op de eerste plaats de kennis over de consument! 
Tijdschriften hebben een ‘voorzichtige’ grafische opmaak in hun pagina’s. 
Lijken allemaal op elkaar in een massa van hetzelfde (monopolie) aanbod te 
geven. (vlakheid!)
 
Is de vraag bij de consument ook een massa van vlakheid geworden? 
Een makke(lijke) doelgroep. Er zullen ongetwijfeld grafisch ontwerpers bij de 
redactieopmaak van een blad zitten die hun lay-out in een ‘eigen’ stijl van het 
blad continueren. Keer op keer in hetzelfde stramien. Niets nieuws, niets ouds. 
Ja, de inhoud geeft toch het nieuws? U wilt het niet anders dan dat u ‘gewend’ 
bent. Dat is het dan tegenwoordig, u wordt toch door een ‘verbondenheid’ 
‘leiband’ geleid. Lijkt op vroeger toen wij als ontwerpers de leefmaatschappij 
vormden. Maar is het toch niet helemaal. Wij kregen vroeger duidelijk een 
positief respons uit de samenleving. Dat is nauwelijks meer te bespeuren.

Over het algemeen ziet die mediaexplosie er niet goed uit. Warboel, chaos, 
geen ordening, veelvouden, na-apen, soortgelijk, verkeerde kleuren, vreemde 
letters, geen alinea’s of kantlijnen, foto’s staan verkeerd, afbrekingen en 
uitvullingen verkeerd, teveel corpsen verschillend van grootte, verkeerde 
zetbreedtes, rariteiten, gimmicks en vooral de verkeerde boodschap, de 
verkeerde doelgroep! Een benadering van een gemiddelde.

Ik kan het niet meer veranderen. Dat zal de huidige maatschappij wel 
doen! Want de doelgroepen gaan veranderen! Meer gaan die splitsen in de 
samenleving, een gevolg van andere communicaties, het persoonlijke zal 
vervagen tot een vlakke substantie van ‘niet voor mij nodig’. Een ik wil het niet 
meer horen of ik doe er niet meer aan mee. Andere doelgroep is er ook, die 
samengaan tot eenheid te vormen en te bereiken zijn in de marketingstrategie. 
Dus ook de marketingstrategie zal veranderen ten opzichte van vroeger tijd.
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Doelgroep(en) als jongeren en ouderen zal haar grenzen gaan bepalen aan 
de hand van leeftijden in sessies-periodes van life-styling. Is er voor die 
leeftijdsgroepen innovatie? (zeker veel werk voor het IMC)

Ik verwacht dus een omslag in communicatie en wel zodanig dat die zal 
verlopen in splitsingen in de samenleving. Dus geen eenheid van bevolking 
als een natie. Meer een leeftijdsgebonden communicatie in de fases van 
levensonderhoud. Het is al in de geschiedenis meer voorgekomen en zal nooit 
worden uitgeroeid, klassevorming! men kan nu al zien in de maatschappij nu 
dat het aanstaande is. Niets bijzonder dus al kan men dit zien als, al hoort het 
niet zo te zijn, of maar aan te nemen (wat precies gebeurd) zoals het is. 

Ik heb het al gehoord in de sector woningcoöperaties, die dit gaan 
toepassen in vraag- en aanbodsegmenten. En dat zal uitbreiden tot andere 
marktsegmenten!
We krijgen: jongeren > lage sociale klasse (bijstand) > midden sociale klasse 
(modaal) > hogere sociale klasse > vrije sector. Daarnaast een klasse van 
retour en finish (ouderen). Bovendien is er sprake van andere (doel)groepen, 
koppelingen hiermee, als etnische mensen, geloofsovertuigingen, een 
taalgroep en de veranderingen in politiek bestel en het sociaal systeem van 
Nederland-Europa. Het worden echt scheidingen in doelgroepen en ook het 
aanbod op de segmenten in handelsmarkten zal veranderen.

Is dit een gevolg van economische omstandigheden het marktsegment op te 
splitsen in een 6-tal domeinen? Ja, een stap naar ‘maat’communicatie, een 
gericht aanbod in commercie. 
In wezen een kans tot commercie slagen naar de doelgroep is mogelijk. 
Maar is wel een splitsing in persoonlijke omgangen van samenleving tot een 
permanente scheiding, hokjesgeest van mensdom, culturen, samenleven, 
kansen en ontwikkeling. Ik ben er niet zo blij mee op deze manier te managen. 
Maar is niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat dit bedacht wordt door de 
(manager) Z-generatie. Arrogantie ten top! Het is in de vorige eeuw ook al 
gebeurd de klassen vorming en heeft nog nooit iets goeds opgeleverd! De 
doelgroep van koop wordt wel bereikt maar het klassenverschil van mensen 
zal gaan overheersen. Wat gevolg heeft dat het produkt verdeeld wordt. 
Scheidingen in doelgroep(en), aanbod en vraag.
Men is al aan het promoten van abonnementpakketten, koppelingen 
naar (leeftijd) klasse, contracten, overeenkomsten en servicebinding van 
potencieele klanten. Dit allemaal in het segmentje monopolieverwerving.
Geen goede weg vind ik, om te communiceren in deze samenleving. 
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Het brengt nog meer afstand tussen burgers, branding, in de toch al verdeelde 
bevolkingsgroepen.

U en ik veranderen en daar doen we zelf het meest aan! En leiderschap dat 
de mensheid nu eenmaal drijft en eigen is aan ons leven, is een eerste hand 
van communicatie tot handelen naar een reactie. Dat leiderschap is in veel 
landen vanuit de bovenlaag naar leefmaatschappij geheel niet meer te vinden. 
Met een toenemende splitsing in de marketingdomeinen neemt dus ook de 
communicatie af in de maatschappij zelf. Ik bedoel ook de naaste netwerken 
die niet commercieel zijn. Zoals de maatschappelijke diensten die ook de 
hokjesgeest gaan indelen. En alle branches gaan daar in mee. Wat te denken 
van de werkgevers? En hun produkten, voor wie bestemd? Ook hun markt raakt 
verstoord! En dat is het economische hart dat wordt geraakt.

Even terug naar het IMC communicatienetwerk in de samenleving. 
Gegarandeerd dat dit spaak gaat lopen. De grootste omvang van het 
internationale domeinen netwerken is nog niet bereikt. Dit zal nog toenemen 
evenals de crime systemen die het zal bedreigen. Het is te voorspellen dat 
het groter worden van netwerken in w.w.w. ook betekent meer cybercrime. 
Innovaties op het gebied van veilige SEO zullen zeer specialistische beroepen 
gaan vormen. U en ik als maatschappij moet dat wel willen ervaren als ‘crime 
hoort erbij’, al is dat niet zo. Moeten we terug naar een kleiner netwerk? 
Is heel goed technisch mogelijk en veiliger, maar de monopolies van de 
huidige providers en netwerkaanbieders is dusdanig ingericht als onaantastbaar 
te zijn voor ‘eigen results’. 

En dat geldt ook voor vele instellingen en maatschappelijke diensten hun 
groot ‘leiders’domein overeind te houden. Daar aan mee te doen. Maar zullen 
tenslotte toch ten onder gaan, daar communiceert u namelijk over als reactie. 
U moet u niet naar de slachtbank laten leiden maar opstaan, meningen te 
weerstaan en tenslotte uit te komen tot een revolte.

Is het dan zo erg dat de ‘grafische norm in vormgeving’ die ontwerpers hebben 
wordt overschreden in een ‘alles mag vervorming’? Ja, het kan veel beter als er 
maar eens geluisterd zou worden naar de consument. 
Die consument op wat voor gebied dan ook van marktsegment staat alleen 
in een keuzeaanbod (aanbod) dat totaal niet lijkt op zijn wensen. (vraag). 
Niet voor niets ziet men vele winkelsluitingen in de steden. De consument 
moet maar nemen wat het aanbod is. Maar vindt geen antwoord dat met 
henzelf overeenstemt. Gevolg geen aankoop. Het aanbod is gericht op een 
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middelmatige gemiddelde van zelfde soort producten. 
Het is een fabrikanten-markt van geen durf te tonen, hetzelfde te doen als de 
concurrent en prijsconcurrentie te doen door groot in te kopen. 
En de designs in het product en de bijbehorende reclames zijn in een chaos 
van ‘fout’ afgebeeld en ‘verkeerde’ doelgroepen tot een miscommunicatie 
gevormd. De grotere handelmaatschappijen en ook maatschappelijke 
instellingen zijn zuinig op hun gevestigde handelsnaam, teren hierop en 
trachten hun monopolies te bestendigen. Hoewel dat steeds moeilijker gaat 
worden want ook hun kennen een vervlakking in innovaties. Of is het zo dat ze 
de monopoliepositie niet durven te veranderen? Dat zou zo maar eens kunnen, 
liever niet de vingers verbranden door er maar van af te blijven.

Dat marktsegment dat er ligt is door hen bepaalt, u dient maar te volgen 
als niets te zeggen. Nou zegt u, dat is kras wat u schrijft. Ja, het wordt tijd 
dat de maatschappij ook eens wat te vertellen heeft, wat de wensen zijn op 
markteconomie, wat wilt u aankopen? U krijgt de schuld van weinig aan te 
kopen maar is het ‘aanbod’ tot kopen wel up to date? Vroeger werd er naar u 
geluisterd en de ontwerpers gaven u antwoord. Dat is een stuk minder nu die 
directe persoonlijke band wat is weggevallen. Een product of innovatie, kleur, 
trend, design gaat nu meer over vijf managers heen voordat er daadwerkelijk 
iets op de markt verschijnt. Vijf maal verdeeldheid tot een compromis dat de 
concurrent ook al heeft. Niets nieuws onder de zon.

Wat is een oplossing? moet ik u dat gaan vertellen?
Zo eenvoudig is dat niet, het is al te ver gevorderd het leefproces van 
‘marktverval’. Of er is te zeggen: ‘het staat nog overeind.’ 
Men noemt het maar, of schuift het maar een naam toe: economische crisis. 
Lekker gemakkelijk hoor, u weer de schuld geven om niets uit te geven. 
Maar dan moet je wel het geld ervoor hebben. Dat er wel volop is maar 
niet voor de modale man/vrouw. Samenvallend is ook het werkaanbod en 
de werkvraag. Een cruciaal gegeven dat verband houdt met de financiële 
huishouding van de werkgevers. Daar is ook een vraag en aanbod aanwezig. 
Een gedegen onderzoek is nodig naar het segment werkgevers. Die willen echt 
wel werk creëren als een aanbod het te bieden, maar de vraag naar het 
(soort) van werk is onduidelijk in een hoe en wat? Er is geen afzet of 
verkoopkans voor product of levering? Hoe komt dat? Doe onderzoek naar de 
vraag, luister naar uw segment van aankopers, biedt budget voor de burger 
(ook de banken) en doe het! Voorzichtigheid en ellende is tegenwoordig troef. 
Morgen is te laat! Helaas gaat het nog wel een generatie duren voordat men 
eindelijk eens gaat inzien dat vakmensen en opleidingen met handen uit de 
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mouwen weer nodig is. Managen is oké maar dan met korte lijnen, geen vijf. 
Directe persoonlijke marketing bieden, tevredenheid bieden. Wat we nu zien is 
een algemene aangeprate teneur van journalistiek en mediagebeuren. 
Wij moeten vrolijker worden!

Maatschappij samenstelling van generaties
Wij zijn... een samenleving van een mixage van generaties. 
In het intermediair worden de verschillende generaties aangeduid met x, y 
en z. en al deze generaties staan in de sociale maatschappij en in koppeling 
al dan niet met het bedrijfsleven en de economische verworvenheden en de 
vooruitzichten. Is de maatschappij zelf te menageren? Een goede mixage en 
binding te verkrijgen? Vooral in het bedrijfsleven een goede ‘match’ te vinden 
met werkgever en werknemer. Dat met alle generaties, de xyz. 
Centraal staat nu wel de y generatie die nu middelpunt is, maar toch wat 
eigenschappen kent die zeer verschillen met traditionele opvattingen. 
Tegenover de x (drukkerij) generatie. De y generatie heeft een motivatie van 
hip-hop-jobs, is niet zo voor trouwe langdurige binding aan een werkgever. 
Het is te merken in de werkmaatschappij en organisaties, die bieden meer 
flexbanen dan vaste banen. 

De babyboomers
Deze naam krijgen de geborenen na de WOII. De ouderen van nu. 
Zij zijn ervaringsdeskundigen en hebben de maatschappij na WOII in de jaren 
50-60 totaal anders ingericht. 
De kenmerken die zij hebben verworven is de idealistische grondslag en 
dat deze blijft voortbestaan. Ze zijn onstopbaar in werkdrift en willen hun 
ervaringen ook goed met anderen delen. Zijn nog steeds ambitieus met veel 
‘eigenwaarde’. Zijn de uitvinders van het diploma en treden graag als een 
leider op. De toekomstgerichtheid van nu wordt met een oog dicht bekeken, 
zijn niet zo voor de digitale wereld. Voelt zich snel aangesproken op kritiek, 
maar kan toch goed overeenkomen met de kernen van management. 
Het beste is deze generatie in hun waarde te laten en hun een vrije rol te 
geven. Hun bijnaam is ‘protestgeneratie’ of ‘babyboomers.’

x generatie
Deze generatie wordt genoemd de doeners ofwel handen uit de mouwen. 
Ze zijn geboren tussen 1956 en 1970 en krijgen de bijnaam ‘verloren 
generatie’, ‘generatie x’ en ‘generatie nix’. Deze mensen zijn nu gemiddeld in 
2018, 54 jaar. Het kan lopen van 48 tot 62 jaar. Staan nog in de economische 
maatschappij als een schaduwbeeld van de babyboomers. 
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Met de komst van volwassen deelname in de maatschappij werd het voor 
deze generatie niet gemakkelijk. kwamen in de 1980> jaren in een verdrukte 
arbeidsmarkt met werkeloosheid. Werk lijkt zo niet meer belangrijk te zijn en 
de leefmaatschappij, handelt daar naar. De opvattingen zijn deeltijdwerken en 
ook meer privé tijd. Er wordt samengewoond, latten, de vrouwen combineren 
het werk met veel privé en werken zich naar topposities. Deze kleine 
topgeneratie vinden we nog terug in huidige tijd, praktisch, relativerend en up 
to date. 
x-ers hebben professionaliteit in het vaandel staan en de kernpunten:
- eigen verantwoordelijkheid, samen delen in bewustzijn
- nuchtere aanpak, de handen uit de mouwen steken
- eigen visies creëren en waarmaken
- ontdekken wat ook kan werken
- kennisbesef is hoog en gaat ook in dialoog
- evenwichtig karakter
- waakt over de kwaliteit
- ontwikkelingsbesef, het aanpakken van werk(en) en visionair

De x-ers zijn dus het product van de babyboomers als een ‘lerende’ in die 
maatschappijvorm opgegroeid en als de ‘verloren generatie’. Hiermee wordt 
bedoeld de vervanger te zijn van de babyboomers, hun ouders.

y generatie
Hebben een voorloper, overgang-groep van x naar y die zijn geboren 
tussen 1970 en 1990. Deze groep heet de ‘pragmatische generatie’ of 
‘patatgeneratie.’ Nu gemiddeld in 2019, 39 jaar. Als hun de volwassenheid 
bereiken en in willen treden in de werkmaatschappij (1990-1998) heeft 
deze generatie de vrije keuze van vakgerichtheid gemaakt in de opleidingen. 
Opkomen voor zichzelf is hun motto. Loyaliteit aan de werkgever kennen 
ze niet en jobhoppen is voor hun normaal. Ze zijn communicatief vaardig, 
analytisch ingesteld en competitiedrang is hen ook niet vreemd. Leven in luxe 
en in de digitale opkomst technologie. Werkt samen met dezelfde partners 
(kennispartners) en voegt en telt de behaalde resultaten op tot een status 
(top) op de maatschappelijke ladder. Maar ook naast de werkstatus is er ook 
een life aanwezig. 

Velen vinden het werken niet belangrijk genoeg maar kiezen voor een 
leefmaatschappij met het gezin voorop. Het is zoeken naar de balans met werk 
en vrije tijd, privé. Het verschil is niet de directe werkaanpak zoals de x-ers 
maar een werkgerichtheid te creëren voor de aankomende z generatie, die nog 
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in vorm is. Ze willen dus meer een manager-rol vervullen. Dat is wat anders 
dan de x-ers die letterlijk de handen uit de mouwen staken.
Het is in de maatschappij te merken dat de oudere generaties deze y-ers als lui 
bestempelen of dat die zich er wat te gemakkelijk over ‘werken’ denken. 
Werkgevers vinden hun wat verwend en ongeduldig. Bazig en soms 
besluiteloos, een werkkeuze, afhandeling te doen. Hun kenmerken zijn er dan 
ook naar: grenzeloze generatie, generatie Einstein, generatie next, digitale 
generatie, screenagers, game generatie, millennium generatie, prestatie 
generatie, echoboomers en google generatie. Negatief: achterbankgeneratie, 
knip en plak generatie, peter pan generatie, of swag generatie. 
Swag staat voor ‘coolness’, een zelfego en arrogantie sfeer.

z generatie
Geborenen van 1990 tot heden. Nu onder de 29 jaar oud. Een deel is 
instappend op de arbeidsmarkt (pas een ca. 10 jaar ervaring) en gaan de 
maatschappij verkennen. Anderen zijn nog volop in opleiding hun idealisme te 
veroveren. Hun zijn altijd online, vaardig in het gebruik van multimedia, meer 
sfeer dan werk, willen best wisselen van werk, past zich aan de situatie aan 
met aanpakken met open vizier. Wil zich niet in een vast patroon opsluiten. 
Kennis en studie is niet zo belangrijk. Moet zichzelf nog bewijzen, gaat soms te 
snel van stapel en is daarbij ongeduldig. Totaal en nergens geen bindingsdrang. 
Het is dan ook ontbreken van ervaringen wat botst met de y en x-ers. Maar is 
wel in voor verbetering, luistert ook tot een balans er is. Maar met een zekere 
mate van ‘eigen’ vrijheid. liever thuis netwerken dan op een werkkantoor. 
Tikje eigenwijsheid. Hun krijgen de namen: generatie M (multitasking), alpha, 
googlekids. Ik voeg er zelf nog een bij: ‘drones’.

Algemene analyse over de generaties (klassen)
Wie als laatste generatie erbij komt, kan kritiek verwachten van de vorige 
generatie. Generatie nix bijvoorbeeld kreeg kritiek van de babyboomers, 
maar konden werkelijk niet anders presteren met de grote werkeloosheid en 
economische crisis in de jaren 80 van de vorige eeuw. Maar ze hadden zeker 
wel de capaciteiten en de kennis op niveau. De babyboomers vonden de x-ers 
maar verwend, lui en patateters. De x-ers op hun beurt vinden de 
y-ers ook verwend en lui en de y-ers op hun beurt verwijten de z generatie ook 
weer als lui, zelfs daarbij het woord arrogant, niet vernieuwend en langebaan 
schuivend. De oudere generaties steunen deze betitelingen.

Het heeft ook een spiegel op het sociale in onze maatschappij, die zich ‘vormt’ 
aan hedendaagse gebeurtenissen. Zo zal de z generatie zichzelf ‘sturen’ tot 
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een eigen verantwoordelijkheid te nemen, meer positief gaan denken over de 
toekomst en de tijd nog nodig heeft. Nu is het te veel aanleunen op de 
y generatie. Ze denken te gemakkelijk dat er voor hun gedacht moet worden, 
een ander moet het maar voor hun oplossen. 

Ze denken nu al manager te zijn, de jeugdigen te managen tot hun opvolgers. 
Dat is voor de y generatie die wat ouder zijn en de markt trekken geen partner. 
En toch zal er samenwerking moeten komen. De x-ers zullen verlaten worden. 
De ‘baas’ wordt de y generatie en het ‘personeel’ de z generatie. 
Het generatieverloop kent de hoofdwegen. De zijwegen met de 
generatiekenmerken die door de leefmaatschappij zijn gevormd zijn er in 
vele getale. Wij zijn... veranderlijk van karakters geworden. Gemuteerd door 
wereldse gebeurtenissen, gedrag, communicatie, politieke besluitvorming, 
religie overtuigingen wel of niet, consumptiegoederen, economische welvaart 
of achteruitgang, haat, liefde, terreur, milieu en gezondheid, oorlogen, 
wapentuig, klimaat, aanpraterij, jaloezie, geld, status, burgerklassen, 
eigen ego, vakkennis, domheid, leugens, corruptie, drugs, bezit. Zo zal de 
maatschappij zich ‘anders’ vormen, ons ‘anders’ vormen. Totdat we het 
eindelijk gaan inzien wat woorden te schrappen, het eenvoudiger moeten 
inrichten naar het basic systeemvoorkeur. Wij mensen kijken niet graag terug 
in de generaties, voorbij is voorbij. Wij zijn... altijd nog lerende! 
Continuering is the game!

Dit fenomeen van klassenindeling dat de sectoren nu al bezigen is die factor 
generaties. Nooit van het wereldtoneel verdwenen, soms sluimerend tot een 
woord wij zijn allen gelijk. Maar dat is niet zo. De verscheidenheid komt weer 
op door ‘voelbaarheid’ van anders te zijn als een mens of persoon. 
In ras, kleur, politiek, werk(baan), religie en wonen. Het leidt wel tot 
afstandelijk vertoon, racisme, veroordelen en disorde. 
Vele aspecten doen daar aan mee, het is de samenleving en gemeenschap 
die de weg kwijt zijn. Dit in een vervlakking van elkaar niet begrijpen onder 
het mom van leeftijdsverschillen, generatieverschillen en de bijbehorende 
karakters. Zie dat maar eens tot eenheid te vormen! Te marketeren. 
Onmogelijk! U kent uw verleden psyche, maar dat van een ander? En dat ook 
nog in leeftijdsverschil? Nee, of ja, ik heb een referentiepunt in mij van ik ben... 
communiceer!
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Marketing Beyond

Het zal een formule moeten worden die samen met aanbieder(s) en de 
vrager(s) moet worden gebracht. 
Die formule heeft de naam, communicatie over het onderwerp. 
En wie start er het eerst met communiceren? 
De handelaar met product en merknaam of de consument die iets nodig 
heeft en een keuze moet maken. Doelgroepen toenaderen was vroeger een 
marketingconcept van de handelaar. Het zal in de toekomst anders worden: 
de consument kiest zijn leverantie(s) doelgroep! Op zijn maatstafkeuzes 
zoals prijs, noodzaak, argumentatie van geschikt voor mij of past bij mij. 
Dat zal voor de marketeers te complex worden, de samenlevingen op te delen 
en er op af te stemmen. Daarom zien wij als vakmensen in marketing de 
vervlakking toenemen in koopgedrag, maar vooral vervlakking in het 
aangeboden product. Een merknaam doet er niet zo toe voor de consument. 
Dat fabrikanten elkaar nog naar het leven staan en hun merknaam als de beste 
uitdragen is nog wel begrijpelijk, als overeind te blijven. Dat is natuurlijk van 
aard, dat is zo al decennia’s gegroeid.

Invloeden vanuit de samenleving zal toenemen op het marktsegment. Divers 
te noemen in budgetteringen, import en exportlanden, woon- werksituaties, 
economische factoren als salarissen en pensioenen, energie en klimaatkosten, 
apparatuur die noodzakelijk is en de kosten hiervan. Kortom een behoorlijke 
aanslag op inkomen zal plaats vinden.
Daarbij is er nog een zondaar die niet te bekeren valt. Communicatie 
journalistiek. Journalistiek heeft de eigen wetten en regels gevormd al 
decennia’s geleden in de jaren 80 vorige eeuw.
Nodig is het wel om de nieuwsgaring mede te delen maar het slaat wel door 
naar een voorkeur van excessen te vertellen en vooral politieke vraagstukken. 
De hoed heeft een rand en daar hangt aan, u dient het te weten, het is 
communicatie. Maar veel van het nieuws is negatief en vol (valse) beloften. 
Gaat het economisch wel zo goed als men zegt? De agenda is vol, zelfs overvol. 
Wat de chaos in de hand werkt. Er zal een leger IMC marketeers moeten 
opstaan die als profeten aan de slag moeten gaan de toekomst te voorspellen. 
Wie wordt er baas in medialand? Geven, aanbieden, zoeken naar, vertrouwen 
in aanbod en vraag. Bent u als consument tevreden over uw handelspartner? 
Ik denk dat de vraag gaat naar on-interesse, alleen als het nodig is het aan te 
kopen, of nodig is te antwoorden, de reacties blijven uit, onverschilligheid slaat 
toe, consument bepaald en kiest. Niet bij u als producent? Dan maar bij een 
andere aanbieder! De consument is niet meer te verleiden!
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Daarom marketeers IMC en ICP van een handelsgroep of merknaam. 
Ga in groepswerkingen, samen op het marktsegment van soortnaam product. 
Wel in eerlijke concurrentie, maar het merknaam monopolie zal verloren raken. 
Er zal dan ook een aanzienlijk aantal producten weer verdwijnen. En nodig ook!

Nog even opnoemen in analyse
- Doelgroepen zijn er niet meer, of heel onduidelijk;
- Zoekmachines geven te weinig inzichten in mogelijkheden van 
 productkeuzes;
- De consument kan moeilijk zoeken in ‘eigen’ keuzes, moeilijk te vinden;
- De consument moet te veel doen op de sites, veel andere sites bezoeken.
- Dat kan meer verbonden worden, één site met meerdere aanbieders;
- Rubricering op sites meer beperken tot productenplatforms;
- Merkfabrikanten meer samen op één site;
- Sites moeten meer onderscheiden in prijs aanbieden met de producten, 
 staat er vaak niet bij;
- Of de consument moet weer naar een andere site om prijsvergelijking te 
 kiezen, nadelig;
- Consument is alleen op koopgedrag aanwezig indien er noodzaak is;
- Veiligheid web is aan de orde, soms weerhoudt men zich van te kopen op
 internet;
- Productinfo is zeer noodzakelijk, men kan het product niet precies 
 beoordelen, er treedt veel foutpercentage op (retouren);
- Overdaad aan gelijke producten, veel sites leidt tot chaos;
- Het aanbod zal vervlakken daardoor, de vraag eveneens;
- Zoekmachines clusteren tot segmentplatforms, gelijken (groups) bijeen 
 zetten (SEO); 
- Is er een teveel? Waaraan? Vertrouwen bekend? Consument in 
 communicatie? Weet de consument wie u als aanbieder bent? 
- Is er waarde aan een merknaam? Denkt de consument alle merken zijn 
 goed (voor mij)?
- De fabrikant mag en moet denken, mijn merk is goed voor hun! 
 Communiceer!
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Het gaat allang niet meer over drukkerijen en grafisch ontwerpers, 
dat is nu al duidelijk te zien. 
Grafisch ontwerpers zijn er nu minder dan honderd in Nederland! 
Het is al veel te laat. Overheden zijn nu de over‘lijders’ die de weg helemaal 
kwijt zijn. Er is een overcapaciteit aan de politieke leiders, allemaal in eigen 
(dromenland) domeinland. De woorden in dit boek zijn opgeschreven in een 
analyse, gaat vanzelf over in een andere toekomstige samenleving. 
Niet zo heel bijzonder in de verandering op zich. Immers de geschiedenis 
in maatschappij en samenleving is een vraag en aanbod zelf. Vraag naar 
verandering, aanbod in innovatie. Of dat nu technisch is of theoretisch, het is 
en blijft actie en reactie van een samenleving. Hoe nu verder in het ICP?
De grafische industrie is een verbondenheid met drukkerijen, printerijen, 
ontwerpers, bureau’s, webmedia’s en overige communicaties. 
Men verwacht in deze sector zich te profileren tot een volumetoename. 
Dit ten gevolge van de afgelopen daling in volume van de werkstukken 
hiermee verbonden. Ik zie het als een ‘mogelijke’ opleving in het 
marktsegment. Want de vraag en aanbodcurve is danig verstoord. We moeten 
meerekenen, de klanten die offline - online media zijn. Is er innovatie op 
het gebied van drukken, printen, media, communicatie en ICT (Informatie 
en Communicatie Technologie)? Is er nieuwe omschakeling te vinden in 
de drukkerij? Tot crossmediale vorming? De reclamebranche kent een 
overproductie met inhoud van goederen en diensten die een moordende 
concurrentie aangaat met prijzen te bieden. En het web wordt geheel gevuld 
daarmee. 

De ‘oude’ drukkerij kan dat maar moeilijk bijbenen met haar kostenrovende 
intensieve arbeidsplaatsen. Is de kwestie ‘vraag’ nog wel een behoefte een 
drukkerij te hebben als een ‘vaste’relatie? Deze handelsrelaties verdelen 
in budget immers over het gehele domein communicatie. ICT en de 
dienstverlening on-line is een strategie voor IMC die de communicatie levert. 
Is er voor de overgebleven drukkerijen nog een samenwerkingsverband te 
leggen met crossovers? Bijvoorbeeld de dienstverlening uitbreiden, intern 
zodanige disciplines te starten die ‘relaties’opleveren voor hen. Er zijn toch 
‘nieuwe’ klanten die op zoek zijn naar de ICT-core en tevens de vormgeving 
voor hun onderneming onder dak willen brengen. Als de drukkerij nu eens de 
crossover, (oversteek) durft te maken en hun werft voor web-to-print?

Is dat het nieuwe woord? ‘crossmedia communicatie’, vrij vertaald het 
oversteken van je ‘oude’ drukkerij naar een ‘nieuwe’ printerij met extra 
innovatie in aanvullende diensten, marketing IMC, mediaservice en ICT. 
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En dat allemaal naast je ‘oude’ vakkennis van drukwerk, nu print demands. 
Dit in een aanvang tot opschaling tot professionaliteit in digitaal! Het is wel 
nodig de nodige vakspecialisten te werven of company te vinden in andere 
crossmedia die al online is. Ik heb er weinig vertrouwen in. ‘Oud’ drukwerk had 
een samengestelde formule die een ‘eigen’ beeldkader omvatte. In vertoning 
van werken en de volgorde van handelsomgangen. Wat met crossmedia niet 
zal gebeuren, teveel wisselende omgangsvormen.

ITC of gebruiksdrukwerk
Dat blijft een wisselende toepassing op het domein marktwerking, onder 
andere in ICP. De doelgroepen zijn gescheiden eigenlijk en kennen eigen 
sectoren. Persoonlijk, groepen, constructief, informatief, lerend, toepassing, 
verzorging etc. Alle doelgroepen hebben gemeen communicatie IMC en ook 
verkoopbelang. En is ICT of drukwerk een strategie? Ja, we moeten weer 
terug naar de ouderwetse marketingstrategie! Persoonlijke benaderingen in 
de doelgroepen, de wens, de vervulling. Geen grote mediaoplages meer in 
drukkerijen. Groot bereik is er immers in ICT als grote ‘oplage’. 
De verwachting is een toename van specialisme, inzetbaarheid, de 
overcapaciteit aan te pakken. Het zal gevolgen hebben voor een nog lange 
periode, in een nog dalende economie van samenleving en de infrastructuren. 
Inkrimping zal volgen tot een basis is bereikt. Naar minder dus. Dan pas komt 
de opleving te investeren tot relatieopbouw met andere marktpartijen. 
Het netwerken met ICT komt zeker nog in de problemen, is nog helemaal niet 
‘af’. Zal kleiner gaan worden in een optie van betere ‘server’- dienstverlening 
en organisatie.

Het grafisch bedrijf is nog maar magertjes vertegenwoordigd in Nederland. 
Communicatie op social media en diverse netaanbieders is te chaotisch. 
Zolang de ICT nog niet op orde is (nog steeds in ontwikkeling) met haar 
netwerken (een overflow) zal ook het crossover systeem niet werken. 
Providers willen alleen maar groter in monopolies, maar ordening in hun 
browsers ontbreekt nog. Maatschappij en bevolking kunnen er wel aan 
meedoen en zijn ook te bereiken, dat in technische zin, maar de boodschap 
bereikt niet of onvoldoende de ‘psyche’ van de consument. Het bereik van 
media is zodanig slecht ingericht in de communicatieboodschap dat er een 
leger van mediaspecialisten IMC en ICP nodig zal zijn orde te scheppen. 
Iedereen schijnt verstand te hebben van marketing en vormgeving om tot 
de burger te communiceren. Snel op het web ermee, zonder een gedegen 
doelgroep aan te sturen. Bovendien zijn de meeste websites verschrikkelijk 
vormgegeven en blijken niet efficiënt genoeg. 
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De analyse zal zijn, nog meer aanbod op het web, nog meer chaos in de 
maatschappij. Nog meer verval in de marktwerking, nog meer frustraties in 
het bedrijfsleven en voor de consument. Eerst zullen de grote monopolies 
zich nog groter willen wanen, wel terug moeten naar een basis en kleiner 
gaan presenteren, hun negotie(s) te splitsen. Als de basis is bereikt voor 
bedrijven en ook voor de burgerij, wordt men wakker met het besef dat 
er samen gecommuniceerd moet worden tot een gerichte (sub)doelgroep 
handelsverkeer. Een specialisme gericht op de vraag van het marktsegment. 
Marketing eisen en platformen door IMC en ICP professionals. Niet een 
algemene vlakheid in aanbod op het web. 

Marktverbetering
Op mbo-niveau zijn er diverse opleidingen voor de grafische industrie. 
dtp, printmedia, drukker, nabewerker. Met de komst van internet en 
multimedia zijn er opleidingen gekomen voor ICT en communicatie, 
mediavorming, applicatieontwikkeling en signmaker. 
Een aantal opleidingen in het hoger onderwijs is gewichtig voor de grafische 
industrie. Er zijn raakvlakken in media, communicatie en ITC, Marketing IMC 
en Maatschappij. De studentenaantallen nemen hierin toe. Opleidingen in 
academische graad ‘communication and multimedia design’ (geen grafisch 
ontwerper) neemt toe, 7100 studenten in 2014-2015. 
‘Media, informatie en communicatie’ 3600 studenten en ‘mediatechnologie’ 
400 studenten. Alles bijeen een toename tussen 2010 en 2014, 
gemiddeld 18%. Als academische graad is er de opleiding ‘grafisch ontwerpen’. 
Deze opleiding heeft minder dan 100 studenten!!! En een verwante opleiding 
als ‘visual art & design management’ behoort tot de top 5 van de minst 
gunstigste arbeidsmarkt perspectieven.

Op een rij: IMC, ICT en ICP
Meer vraag naar ICT’ers? Want er is technologie veranderd zegt UWV. 
ICT beroep en functie, hebben ze er maar een naamverandering van oude 
druktechnologie van gemaakt? Is die ITC’er in uitvoering van digitale media 
functie, kwalitatief goed? Blijft het bij het technische ICT als uitvoering van IMC, 
of gaat hij-zij er toch nog wat aan toe voegen?
Er is wel vraag naar ITC, maar de invulling van het succesvol zijn, blijkt 
onvoldoende in de praktijkmarkt. Sites zijn een veelvoud van chaos in 
presentatie en prestatie!
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Er wordt gesproken in opleidingen over DTP’ers op niveau’s en dat in 
‘medewerker’ of ‘allround.’ Met dit verschil in benamingen kunnen we in de 
praktijk niets beginnen. Is in de praktijk een zwakteclassificatie! Is een kruising 
van een DTP en ICT. Opleidingen met raakvlakken? ‘signmaker’? MBO ‘media 
en vormgeving’ tot ontwerpen van reclameopdrachten? jammer het zo te 
benoemen. Totaal geen all-round bindingen met marketing in te vinden.
Teveel verscheidenheid in het opleidingsvakgebied is een versnippering van 
daadkracht. Wel 8 soorten opleidingen? Het is natuurlijk goed, invullen van 
werkplaatsen, mensen aan een baan te helpen. Dit zijn werkplekken in het 
praktijksegment als een mixage van een ‘gemiddeld’ niveau. 

Geen specialisme in marketingseisen. Grafisch ontwerpen van een 
reclamecampagne is van HBO niveau!  Met de kennis van marketing IMC en 
ICP. Er wordt teveel over dtp-vormgever onderwijs gesproken als een niveau 
dat de standaard blijkt, of zal zijn, voor het huidige reclamedomein. Onmogelijk 
is dit, een dtp’er (men noemt het tegenwoordig grafisch vormgever) is geen 
grafisch ontwerper, artdirector of creative director en zal dit ook niet worden!

Al bedoeld het CBS het als een zelfde beroep!? Maar zal in de praktijk bij de 
vormgeving vaak zijn ‘onkundig beeld’ inbrengen. Een vormgeving die geheel 
niet aan de maatschappij raakt. Zo spreekt UWV dat men bij werkloosheid de 
overstapmogelijkheden ziet van dtp’er-vormgever naar grafisch ontwerper. 
Mogelijkheden? Dan zal hij of zij toch een beroepsupdate moeten doen naar 
HBO niveau! Maar belangrijker is of er al creativiteit in aanwezig is! 
Wie beoordeelt-bepaald er of hij of zij geschikt is om te worden omgevormd 
naar grafisch ontwerper? Grafimedia? Het zal niet werken want zijn-haar, dtp 
achtergrond blijft een sluimerende oorsprong als een ‘eerst aangeleerde’. 
Biedt nooit de creativiteit en marketingkennis die in het segment nodig is. 

En wat betekent omvormen? Een marketingcursus volgen, betekent nog niet 
de leefmaatschappij en de marktsegmenten te kennen. Een grafisch ontwerper 
moet een vertrouwenspersoon in oorsprong van zijn levenswerk zijn, mét 
producent én voor de consument. Volhardend en creatief vanaf je eerste studie. 
Waarom is een student begonnen als dtp’er opleiding? En niet gelijk destijds 
als grafisch ontwerper op HBO niveau in de academische graad? Niet creatief 
genoeg? Geen zakelijke grondlaag? 
En dat is (als chaos) ook terug te vinden in het aanbod van teveel 
verscheidenheid van opleidingsraakvlakken en te zien in de maatschappij. 
Dat geeft de weerslag aan, de onkundigheid op het praktijkdomein met 
verkeerde designs op vormgeving. In alle media domeinen.
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De weergave is natuurlijk een statistische gegeven. Een vraag en aanbod 
analyse. Met ‘verstoorde’ cijfers, gegeven met de praktijkwerkelijkheid van de 
samenleving. Het is een basis van theoretische afweging in statistieken. 

De goed geschoolde werkenden (zijn er natuurlijk ook) zijn representatief voor 
een geslaagde missie in de maatschappij. Ziet mogelijkheden van overstappen 
van bedrijven en personeel dat die ook daadwerkelijk vakkundig (kunnen) 
blijken te zijn. Maar overstappen of studeren kan ook zeggen of het ook 
daadwerkelijk kans van slagen heeft op een niveau van vakmanschap in deze 
maatschappij!? Het kan ook niet lukken het doel, domein te bereiken!

De onderverdeling in studentenaantallen betreft categorieën van dossiers, 
met een vraagteken in de arbeidsmarkt als het woord valt ‘basismedewerker’. 
Een definitie als ‘niet volledig’ in staat te zijn in de volledige vakkennis, is nog 
‘lerende’. Voorts is er een differentiatie in ‘allround’ en ‘specialist.’ Dubieuze 
benamingen. Beginners, halve krachten in het reclamedomein IMC en ICP is 
‘not done’. Een UWV rapport arbeidsmarktinformatie is een statistiek rapport 
dat de vraag en aanbod domein in de sector belicht en constateert, maar 
niets zegt over de ontwikkeling, de verhoudingen grafische industrie t.o.v. de 
maatschappij en haar ‘needs’ naar reclame uitingen in de praktijk. 
Laat staan de verwerkingen in praktijkuitvoeringen, resultaten in IMC, ICP 
en de ICT digitale toekomst. Een samenleving van u en ik met allerhande 
communicatiemiddelen in het sociale domein zal veranderen!

Vraag en aanbod
Blijft over in de analyse de daadwerkelijke invulling van de vraag en 
aanbodsmarkt in de context van EU markt, concurrerende bedrijven, 
technologische veranderingen in ICT en ICP (Information Channel Planning). 
En vooral, wat is er hier mis. Daar zijn door UWV en CSB geen antwoorden op 
te geven. De ethische norm en waarden in de samenleving is danig verstoord, 
verbonden met het creatieve art-work, dat geheel niet meer verbonden is met 
het grafisch ontwerper design en vervlakt tot een dtp’er smeerboel in de toch 
al smerige maatschappij van nu. 

De economische drijfkracht die de maatschappij nodig heeft en de verbintenis 
met het grafische ontwerpers en de traditionele drukkerijen is verloren! 
De drukkerijen en ontwerpers stonden als een spil in de communicatie als een 
standaardwaarde. Vaste peiler op een handelsmarkt, gaat nu verloren in het 
versnipperd media communicatiedomein waarin miscommunicatie heerst.
Er is natuurlijk nog genoeg te doen en te verbeteren. 
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Zal ook ongetwijfeld gebeuren, maar op een geheel ander niveau dan nu. 
Dat wordt aanpassen in de platformen van IMC, ICP, nauw in samenwerking 
met de revolutionaire ICT verbindingen die toch innovaties vergen. 
4G technologie zal er komen, verbeterd in technische zin. Maar de gebruiker in 
het domein bepaald de richting van vraag en aanbod.

Dat zal altijd de handelsgeest blijken. Het is de vraag wie gaat het eerst 
inleveren-veranderen aan de stelling. Meer vraag? Minder vraag? 
Meer aanbod? Minder aanbod? Een economische omslag, voor wie?
Marketeers, in het IMC doorgrond de maatschappij op haar gedrag. ICP moet 
meer naar specialisme in grafische ontwerpers terugkeren!
Maatschappij gedraag u. U gaat indrukwekkend veranderen. Wij zijn... in 
communicatie!

©2019. P.M.J. van de Watering, grafisch ontwerper

Slotwoord op volgende pagina
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Slotwoord
Onze samenleving en haar symbolen

Ongekend nu tegenwoordig, dat er zoveel symbolen zijn die 
midden in onze maatschappij staan. Wat heet, in u aanwezig zijn! 
Er komen er steeds bij. Gaat het om zichtbare tekens daar aan toe, 
het gaat tegenwoordig ook al vaak over de onzichtbare symbolen 
en de losgelaten metaforen er aan verbonden. We hoeven maar 
te zeggen multiculturele samenleving en alle metaforen gaan 
door u heen. De koppelingen die al bij u ‘binnen’ zijn komen uit 
de hoek van ‘horen zeggen’, de conclusies die er van vindt of van 
wat anderen denken en zeggen. Positieve en/of negatieve 
symbolismen. Een voorbeeld: de multiculture samenleving is 
totaal mislukt.

Wij zijn... onze maatschappij

Onze gehele maatschappij is een verzameling geworden van 
symbolen, metaforen, gezegde woorden, misverstaane woorden, 
communicatie en miscommunicatie, niet begrepen of niet 
willen verstaan, eens of oneens. Daarbij nog eens een grote 
mixage van bevolking en de chaos is compleet. Breng daar maar 
eens een beetje orde in. Wij mensen zijn wat op hol geslagen. 
Er waart rond:  ‘om orde en rust te scheppen hebben we toch de 
overheid voor. De politiek is overal de schuld van.’ 
Ook deels waar, maar uzelf bent ook verantwoordelijk voor uw 
eigen gedrag. In de vorige eeuw is het nauwelijks anders 
geweest, ook soms een chaos. Maak u zelf niet ongerust.
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