Bij de Vlaamse verkiezingen van 1999 haalden de drie traditionele partijen in
Vlaanderen (christendemocraten, socialisten en liberalen) nog 59%. Twintig
jaar later, in 2019, zijn ze samen nog goed voor nauwelijks 38,6% van de kiezers.
Er is al heel wat geschreven over de mogelijke oorzaken van die neergang,
maar misschien is het gewoon eens tijd om te onderzoeken wat de Vlaming wil.
De VRT heeft de afgelopen jaren, in samenwerking met het onderzoeksbureau Why5Research van Jan Callebaut, een grootschalig onderzoek laten
verrichten. Dat toont hoe Vlaanderen veranderd is op tien jaar tijd, en hoe het
DNA van de Vlaming gedurende die periode is geëvolueerd.
‘Waar ligt de Vlaming wakker van? Welke instellingen vertrouwt hij? Wat zijn
de prioriteiten waarop de politici zich moeten concentreren?’ Dat zijn de
vragen die de ondervraagde Vlaming voorgeschoteld kreeg. Ook moest hij
telkens een lijst van ‘waarden’, ‘overtuigingen’ en ‘persoonlijkheidskenmerken’
rangschikken.
Blijkt dat de traditionele partijen het moeilijker hebben – in tegenstelling tot
Groen, N-VA en Vlaams Belang – om aansluiting te vinden bij de zes verschillende ideaalbeelden van de Vlamingen. Misschien moeten CD&V, Open
Vld en sp.a eens luisteren naar wat de Vlamingen écht willen?
‘Meningen over de politieke toestand zijn er genoeg, kennis over wat er
feitelijk aan de hand is veel minder. Op basis van een fijnmazige dataanalyse houden Jan Callebaut en Ivan De Vadder ons een spiegel voor:
dit zijn we, zo stemmen we en dat doen we daarom. Verhelderend en
ontluisterend …’ CAROLINE PAUWELS, RECTOR VUB
‘De boeiende data en wijze inzichten die Ivan De Vadder en Jan
Callebaut in dit boek samenbrengen, zijn zeer waardevol voor al wie
met politiek bezig is. Duizend keer relevanter dan de wisselende
pikorde in peilingen. Veel partijen zoeken zichzelf en heropstanding,
met dit boek kunnen ze gefundeerde en verstandige keuzes maken.’
CARL DEVOS, UGENT
Ivan De Vadder (1964) is politiek journalist (VRT),
kent als geen ander het reilen en zeilen van de
Belgische politiek en presenteert De Afspraak op vrijdag.
Jan Callebaut (1955) richtte als specialist marktonderzoek Censydiam (Center for Systematic Diagnostics in
Marketing) op. Vandaag is hij actief in
Callebautcollective.com, een jong marketing ecosysteem.
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