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Ikk draag deze dissertatie op 
aann mijn moeder die het helaas niet meer kan meemaken 
enn mijn kleindochter Renée die nog te klein is om het te begrijpen. 
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Voorwoor d d 
Mett dit proefschrift is een einde gekomen aan vier jaar waardeonderzoek of is een 
beginn gemaakt met een waardeonderzoek waar nog lang geen eind aan komt. De 
toekomstt zal het leren welk van de twee van toepassing is. Maar op dit moment 
wordtt in ieder geval een periode afgesloten die er voor gezorgd heeft dat mijn 
wereldd er nu heel anders uitziet dan vier jaar geleden. Onderzoek doen is bovenal 
leuk!! En de combinatie wetenschap - bedrijfsleven maakt het extra boeiend. 
Zonderr de hulp en steun van veel mensen was dit onderzoek voor mij niet mogelijk 
geweest,, daarom wil ik hierbij een aantal personen met name bedanken, wat niet 
wegneemtt dat ook vele anderen, niet met name genoemd, een bijdrage hebben 
geleverd. . 

Allereerstt natuurlijk Dirk Sikkel, mijn promotor. Ik prijs mij gelukkig dat hij mijn 
promotorr wilde zijn. In al die vier jaar heb ik nooit tevergeefs een beroep op hem 
gedaann en door de zeer intensieve samenwerking is het eindresultaat vele malen 
beterr dan ik ooit in mijn eentje had kunnen bereiken. Zijn enthousiasme was voor 
mijj zeer stimulerend en zijn hulp onontbeerlijk. 

Mijnn co-promotor Giep Franzen en Majorie Dijkstal wil ik graag bedanken voor 
hunn betrokkenheid en hulp bij mijn onderzoek. Ook ben ik heel blij met de kansen 
diee John Rodenburg en Frits Spangenberg mij namens VNU en Motivaction gebo-
denn hebben door mij de beschikking te geven over hun onderzoeksresultaten. 

Zonderr Herman Limmen, Joop van Waarden en het VOVOC-bestuur die mij verlof 
hebbenn verleend om dit onderzoek te kunnen doen, was dit boek er nooit 
geweest.. Hartelijk dank dat jullie mij die kans hebben gegeven. Peter de Zeeuw wil 
ikk bedanken dat hij mij heeft willen vervangen, Jan Buijsman voor het uitvoeren 
vann de laatste correctie. 

Voortss dank aan de studenten die hun scriptie in dienst hebben gesteld van het 
waardeonderzoek:: Iris Posthouwer, Bas Blom, Martine Bos, Laura van Groeningen 
enn Hebe van Driel. Hun enthousiasme werkte aanstekelijk en hun resultaten zijn 
eenn waardevolle aanvulling op mijn eigen bevindingen. Heel veel dank daarvoor. 
Ookk Hans van der Brug ben ik erkentelijk voor zijn begeleiding bij het schrijven van 
diee scripties. 

Dankk aan de begunstigers van SWOCC, want door hun sponsoring heb ik dit onder-
zoekk kunnen doen. 

Eenn woord van dank aan buren, familie en kennissen die zich beschikbaar hebben 
gesteldd voor het proefonderzoek, het team van CentERdata en het CentERpanel 
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voorr de medewerking aan het panelonderzoek, de respondenten van de kwalita-
tievee interviews. Martijn Lampert en Valerie Peeck voor assistentie bij het interpre-
terenn van het Socioconsult-model, het schaap 'Dirk', buschauffeur Kees van 
Connexxionn en Willem Kieft voor het meewerken aan de omslagfoto. Ook de 
SWOCC-collega's,, evenals de collega's van ASCoR en de UVA voor hun belangstel-
ling,, interesse, vriendelijke woorden, goede adviezen en gezelligheid. 

Enn last but not least zou dit alles natuurlijk niet mogelijk zijn geweest zonder de 
stimulans,, steun, geduld en liefde van Luite, mijn partner en toeverlaat. 
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Inleidin g g 
Inn de afgelopen decennia is er over de hele wereld veel waardeonderzoek uitge-
voerd.. Vooral na het waardeonderzoek van Rokeach lijken de toepassingsmoge-
lijkhedenn wel eindeloos te zijn. Ook in Nederland wordt veel gebruik gemaakt van 
waardeonderzoek.. De waardelijsten die daarbij gebruikt worden, zijn over het 
algemeenn afkomstig uit andere landen en vaak van oudere datum. Door waarde-
lijstenn te gebruiken die niet speciaal voor Nederland zijn ontwikkeld, worden ele-
mentenn uit andere culturen in het Nederlandse consumentenonderzoek inge-
bracht.. De vraag is nu: kan dat wel? 

Waarr cultuurvermenging toe kan leiden moge blijken uit het volgende, waar 
gebeurde,, verhaal. Voor autochtone Nederlanders is het een doodnormale zaak 
omm hun hond in trein en bus mee te nemen, maar als een allochtone Nederlander 
zijnn schaap per bus wil vervoeren ontstaat de volgende situatie: 

"Op"Op 27 maart vieren de moslims Aïd-el-kebir (het offerfeest). Voor dit feest moet 
eeneen schaap of geit worden geslacht en de Nederlandse overheid eist dat dit in 
slachthuizenslachthuizen gebeurt. De meeste schapen worden bij het slachthuis verhandeld, 
maarmaar ook worden ze nog wel bij een boer gekocht, zodat het beestje dan naar het 
abattoirabattoir vervoerd moet worden. 

DatDat deed Abdul in ieder geval vorig jaar. En omdat hij in Marokko zelf ooit slachter 
was,was, en hij zich met een schaap goed op zijn gemak voelde, besloot Abdul met de 
busbus naar het slachthuis te gaan. Nederlanders nemen toch ook gewoon hun hond 
meemee in de bus? Dus kocht hij een strippenkaart en stempelde twee strippen voor 
hemzelfhemzelf en twee voor zijn schaap. De buschauffeur evenwel was not amused. D'r 
uituit met dat schaap! Abdul moppert na in de klas. Als een hond in de bus mag, 
waaromwaarom een schaap dan niet? Zijn klasgenoten zijn het met hem eens. Liever een 
schaapschaap in de bus dan een hond. Want honden zijn onreine, vieze dieren." 
NRCNRC 13 maart 1999: uit Schaap in de bus door Elizabeth Termeer. 

Tochh hebben autochtone Nederlanders niet altijd problemen met schapen, want ze 
vindenn het wel toelaatbaar, ja zelfs prachtig, als er met Kerstmis een zogenaamde 
'levendee kerststal' in nota bene de kerk aanwezig is. Hierin bevinden zich dan niet 
alleenn schapen, maar vaak zelfs een ezel en bij gebrek aan een os een koe. Maar 
eenn schaap in de bus, dat kan niet. Hoe men met dieren omgaat hangt af van wat 
inn een bepaalde cultuur gebruikelijk is. In Nederland is het eten van katten en 
hondenn not done, terwijl men in veel Aziatische samenlevingen daar geen enkel 
probleemm mee heeft. Omgaan met dieren heeft in verschillende culturen verschil-
lendee invullingen en er horen verschillende waarden bij. 
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Dee titel van dit proefschrift 'Een schaap in de bus? Een onderzoek naar waarden 
vann de Nederlander' wil uitdrukken hoe subtiel vaak de verschillen tussen culturen 
enn dus tussen waarden in een land of tussen landen onderling kunnen zijn. Een 
onderzoekk naar waarden zal met die verschillen rekening moeten houden. 
Daaromm is het niet mogelijk om waardeonderzoek uit andere culturen zonder 
meerr in Nederland toe te passen en is dit waardeonderzoek in eerste instantie 
beperktt gebleven tot de autochtone Nederlander. 

Ditt proefschrift is vooral geschreven vanuit de behoefte van de marketingcommu-
nicatie,, omdat waarden in de communicatie met de consument een grote rol spe-
len.. Het is het eerste proefschrift dat in opdracht en onder supervisie van SWOCC 
verschijnt. . 

Inn het eerste hoofdstuk wordt aangegeven hoe waarden per cultuur verschillen. 
Daarnaa wordt beschreven welke rol waarden in het marketingproces spelen. Dit 
leidtt tot de wenselijkheid van een nieuwe waarde-inventarisatie en daarmee tot 
dee probleemstelling van dit onderzoek. In het tweede hoofdstuk wordt een over-
zichtt gegeven van eerder waardeonderzoek. Met name wordt ingegaan op het 
werkk van Rokeach, op wiens theorieën dit voorliggend onderzoek is gebaseerd. In 
hoofdstukk drie komt het inventariseren van de actuele waarden van de 
Nederlanderr aan de orde en in hoofdstuk vier wordt de structuur van de geïnven-
tariseerdee waarden en de manier waarop hierin dimensies zijn te onderscheiden 
besproken.. In hoofdstuk vijf wordt verslag gedaan van de toepassing van dit 
onderzoekk in de tijdschriftenmarkt bij het ontwikkelen van de VNU-Waarde-
monitor.. Hoofdstuk zes bevat voorspellingen van toekomstige waardeontwikke-
lingenn op basis van leeftijd- en cohorteffecten bij autochtone Nederlanders. 
Hoofdstukk zeven sluit dit proefschrift af met een aantal conclusies en voorstellen 
voorr verder onderzoek. 
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1 1 
Waarden ,, cultuu r en marketin g 

1.11 Inleidin g 
Inn iedere samenleving spelen waarden en normen een grote rol in het dagelijkse 
leven.. Ze vormen de basis van de samenleving. Ze geven richting aan de keuzen die 
mensenn in hun leven moeten maken en ze sturen het gedrag van mensen. Ze 
komenn onder andere tot uiting in de omgangsvormen, in de kunst, in de wetge-
ving,, in programma's van politieke partijen en in de reclame. Waarden maken deel 
uitt van de opvoeding die kinderen krijgen. Zowel in het gezin, op school als in de 
kerkk worden waarden aangeleerd. 'Erbij horen', 'vrijheid' en 'rekening houden 
mett anderen' zijn waarden die in de westerse samenleving belangrijk zijn. Maar 
dezee waarden gelden niet noodzakelijk op andere plaatsen en in andere tijden. 
Waardenn zijn cultureel bepaald. 

Err wordt al eeuwenlang onderzoek naar waarden gedaan (Clawson & Vinson, 
1978).. Vooral filosofen en sociale wetenschappers hebben al veel pogingen onder-
nomenn om te beschrijven wat waarden zijn en welke functie ze hebben in het 
menselijkee leven. In het toegepaste commercieel onderzoek worden waarden zeer 
veell gebruikt, bijvoorbeeld voor marktsegmentatie en communicatiedoeleinden. 
Tochh is er nog maar weinig fundamenteel onderzoek naar waarden gedaan in de 
contextt van consumentengedrag en marketing. 

Dezee dissertatie gaat over de inventarisatie van waarden van de autochtone 
Nederlandsee bevolking. De aanleiding voor deze inventarisatie is dus met name 
gelegenn in de marketingpraktijk. Het onderzoek betreft echter een fundamentele 
waarde-inventarisatie,, die behalve in de marketing, ook toepassing heeft in vele 
anderee wetenschapsgebieden. Bij de inventarisatie heeft het onderzoek van 
Rokeachh als uitgangspunt gediend. 

Inn dit eerste hoofdstuk wordt aangegeven waarom een fundamentele waarde-
inventarisatiee gewenst is. In paragraaf 1.2 wordt aangetoond dat waarden over 
verschillendee culturen heen variëren en door de tijd veranderen. Dat maakt de 
'houdbaarheid'' van vroegere onderzoeken beperkt. In de paragrafen 1.3, 1.4 en 
1.55 wordt aangegeven welke centrale rol waarden spelen in het marketingproces. 
Paragraaff 1.3 gaat over de wijze waarop consumenten waarden aan koopgedrag 
koppelen,, paragraaf 1.4 behandelt marktsegmentatie op basis van waarden en 
paragraaff 1.5 heeft de positionering van merken op basis van waarden als onder-
werp.. Hieruit vloeit de probleemstelling van deze dissertatie voort. Deze wordt 
besprokenn in 1.6. 
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1.22 Wat is een waard e 
Dee vraag wat een waarde is, is niet zo eenvoudig te beantwoorden, omdat in ver-
schillendee disciplines van de wetenschap verschillende definities van het woord 
waardee worden gebruikt. De meest grove indeling is die waarbij de economische 
waardee (van een object of product) staat tegenover een psychologische waarde. In 
beidee gevallen kennen mensen waarde toe aan iets, maar de eenheid waarin waar-
denn worden uitgedrukt is voor elke benadering anders. Een economische waarde 
wordtt in de regel in geld uitgedrukt, een psychologische waarde meestal niet. 
Psychologischee waarden zijn vormen van 'weten'. Iemand die zich een waarde 
bewustt is, weet iets. Het is (vaak emotionele) kennis over wat goed is en niet goed. 
Eenn waarde is dat wat mensen belangrijk vinden. Het is een stevig verankerde 
opvatting,, een idee over wat zinvol is in het leven, iets dat nastrevenswaard is, een 
soortt ideaal. Waarden zijn een essentieel bestanddeel van ons cognitieve systeem 
enn bepalen wat we verwachten van mensen en dingen. Waarden bepalen hoe 
mensenn moeten denken en handelen, hoe ze met informatie moeten omgaan, hoe 
zee die verzamelen, opslaan en gebruiken. Op deze manier vormen waarden crite-
riaa waaraan mensen informatie, van welke aard dan ook, toetsen (Franzen & 
Holzhauer,, 1987). 

Veell onderzoek begint met een overzicht van de verschillende definities van waar-
den.. Zo verwijst Halman (1991) naar Lautmann (1971) die maar liefst 178 verschil-
lendee waarden in 400 verschillende boeken heeft aangetroffen. Becker en Nauta 
(1983)) maken een tweedeling in de verschillende opvattingen rond het waardebe-
grip.. Zij verdelen deze in opvattingen die 

 waarden vooral vanuit een individu beschouwen en het waardebegrip koppe-
lenn aan behoeftebevrediging en aan motivatie; 

 waarden vooral beschouwen op het algemene niveau van de samenleving en 
hett waardebegrip verbinden met doeleinden, richtlijnen voor gedrag en de 
evaluatiee van gedrag. 

Schwartzz en Bilsky (1987) hebben zich uitgebreid met de definiëring van het 
begripp waarde bezig gehouden en komen tot de conclusie dat alle definities een 
aantall gemeenschappelijke eigenschappen in zich hebben. Volgens hen zijn waar-
den: : 

 concepts or beliefs 
 about desirable end-states or behaviors 
 that transcend specific situations 
 guide selection or evaluation of behavior and events, and 
 are ordered by relative importance" (Schwartz & Bilsky, 1987, p.551). 

Dee definitie die Rokeach (1973) geeft van een waarde en die ook in deze disserta-
tiee wordt gebruikt, voldoet aan de eerste drie van deze vijf kenmerken. 

"A"A value is an enduring belief that a specific mode of conduct or end-state of exis-
tencetence is personally or socially preferable to an opposite of converse mode of con-
ductduct or end-state of existence" (p.S). 
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Hett vierde kenmerk heeft betrekking op het gebruik van waarden1 en het laatste 
kenmerk,, waarden zijn geordend in volgorde van hun relatieve belangrijkheid, 
staatt bij Rokeach in de definitie van het waardesysteem: 

"A"A value system is an enduring organisation of beliefs concerning preferable 
modesmodes of conduct or end-states of existence along a continuum of relative impor-
tance"tance" (Rokeach, 1973, p.5). 

Uitt de definitie die Rokeach van een waarde geeft, is ook nog af te leiden dat 
waardenn door de tijd stabiel2 zijn, hetgeen overigens niet betekent dat een waar-
desysteemm van een persoon geheel onveranderlijk is. 

1.2.11 Waarde n zij n cultuu r afhankel i j k 
lederee persoon heeft bepaalde patronen in zich die het denken, voelen en hande-
lenn bepalen. Deze hebben zich gevormd tijdens zijn of haar leven. Veel van deze 
patronenn zijn aangeleerd in de vroegste kindertijd, omdat de mens dan het meest 
ontvankelijkk is voor het aanleren en opnemen van nieuwe dingen (Engel, 
Blackwell,, & Miniard, 1995; Hofstede, 1991; Rokeach, 1973). Dat aanleren gaat op 
eenn impliciete manier. Als kinderen ongeveer tien jaar zijn ligt hun waardepatroon 
minn of meer vast en is het zeer moeilijk om daar veranderingen in aan te brengen. 
Wanneerr deze patronen eenmaal zijn aangeleerd, moeten ze, voordat men iets 
nieuwss kan leren dat anders is dan wat men al weet, eerst weer worden afgeleerd. 
Aflerenn is echter veel moeilijker dan de eerste keer aanleren (Hofstede, 1991). 
Daaromm kunnen personen, die plotseling in een ander cultuur terechtkomen, een 
cultuurshockk oplopen. Zij moeten dan op oudere leeftijd het waardepatroon van 
diee andere cultuur aanleren en dat gaat zeer moeilijk. Gevoelens van verwarring, 
machteloosheid,, angst en zelfs vijandigheid kunnen dan optreden. 

Waardenn van de maatschappij 

peers peers 
Waardenn die het individu 
zichh heeft eigen gemaakt 

jeugdervaringen n 
vann het individu 

Figuurr 1.1 Wijz e waaro p waarde n worde n overgedrage n (Enge l et al. , p. 614). 

Hofstedee noemt de waardepatronen van mensen 'mental programs': dit komt 
overeenn met het begrip 'cultuur'. Cultuur wordt door Hofstede gedefinieerd als: 

11 Zie ook paragraaf 2.2.3. 

22 Zie ook de paragrafen 1.2.2 en 2.2.1. 
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"The"The collective programming of the mind which distinguishes the members of one 
groupgroup or category of people from another" (p.5). 

Hoee waarden van een cultuur worden aangeleerd is te zien in figuur 1.1. Cultuur 
wordtt van de ene op de andere generatie overgedragen door het gezin,, de kerk en 
dee school. Met de cultuur vindt ook de overdracht van waarden plaats. Daarnaast 
wordenn waarden ook overgedragen door de ervaringen die iemand in zijn eerste 
levensjarenn heeft en door zijn naaste omgeving (peers = referentiegroep). 

Eenn manier waarop een samenleving haar waarden op een nieuwe generatie over-
draagt,, is het gebruiken van kinderboeken. Posthouwer (1998) heeft in Nederland 
waardenn in kinderboeken onderzocht3. Uit dat onderzoek blijkt dat er verschil is 
tussenn de waardepatronen van autochtone en allochtone Nederlandse kinderboe-
kenschrijvers.. In tabel 1.1 wordt een overzicht gegeven van de meest opmerkelijke 
verschillen.. Het gaat hier om verschillen in de aantallen keren dat een waarde is 
aangetroffenn in de bestudeerde boeken. 

Tabell  1.1. Aanta l keren dat een waard e voorkom t bi j autochton e en allochton e kinder -
boeke nn schrijver s (Posthouwer , 1998) 

Hogee scor e bi j autochton e en lat 

Autochtone e 
schrijver r 

geenn schuld hebben 12 
lieff 6 
niett verlegen zijn 12 
slimm 7 
vreugdee 7 

All l 

SC C 

Aantal l 

ochtone e 
hrijver r 

1 1 

1 1 

0 0 

1 1 

1 1 

ee scor e bij allochton e 

kerenn genoemd door 

schrijver s s 

Autochtone e 
schrijver r 

ietss durven 
liefdee voor dieren 
opp tijd zijn 
voorzichtig g 

Lagee scor e bi j autochton e en hog e scor e bi j allochton e 

Autochtone e 
schrijver r 

beloftee houden 0 
familiebandd 2 
geduldigg 1 
gelovigg 0 
getrouwdd 0 
liefdee 2 
samenn met geliefden 3 
troostt 2 
veiligheidd 1 
zorgg voor gezin 1 

All l 

SC C 

Aantal l 

ochtone e 
hrijver r 

10 0 

16 6 

6 6 

10 0 

6 6 

8 8 

18 8 

12 2 

7 7 

8 8 

kerenn genoemd door 

11 1 

8 8 

6 6 

14 4 

schrijver s s 

Autochtone e 
schrijver r 

dromenn waarmaken 
geaccepteerdd worden 
geenn zorgen 
gelukkig g 
jee eigen weg gaan 
niett voor gek staan 
sterkk zijn 
trouw w 
vriendschap p 

1 1 

0 0 

3 3 

1 1 

2 2 

1 1 

1 1 

0 0 

4 4 

All l 

se e 

All l 

SC C 

ochtone e 
hrijver r 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

ochtone e 
hrijver r 

6 6 

6 6 

13 3 

13 3 

8 8 

8 8 

6 6 

10 0 

11 1 

Iriss Posthouwer heeft voor haar scriptie onderzoek gedaan naar het voorkomen van waarden in kinderboeken. Zij 

heeftt hiervoor acht kinderboeken bestudeerd en geanalyseerd. Vier kinderboeken zijn geschreven door autochtone 

Nederlandsee schrijvers en de andere vier door allochtone schrijvers. Het betreft hier twee Turkse, een Marokkaanse 

enn een Indonesische schrijver. Van elk boek heeft zij de waarden verzameld die in de eerste, middelste en laatste 

tienn pagina's van het boek voorkomen. Zie bijlage M voor meer informatie over dit onderzoek. 
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Cultuurr is aangeleerd. Ze is enerzijds te onderscheiden van 'menselijke natuur' en 
anderzijdss van de 'persoonlijkheid' (zie figuur 1.2). 

specifiekk voor individu / \ aangeboren en 
'persoonlijkheid\\ aangeleerd 

specifiekk voor 
groepp of categorie 

aangeleerd d 

aangeboren n 

Figuurr 1.2 Drie niveaus van mentale programmering (Hofstede, 1991, p.6) 

Onderr de menselijke natuur verstaan we datgene wat alle mensen gemeenschap-
pelijkk hebben. Het is erfelijk en het bepaalt het fysiek en primair psychologisch 
functionerenn van de mens. Het vermogen om angst, liefde, boosheid, vreugde, 
droefheidd te voelen, de behoefte met andere mensen om te gaan, te spelen en 
jezelff te oefenen, de mogelijkheid om de omgeving te bekijken en erover te pra-
tenn met andere mensen, horen bij dit niveau. Hoe men echter met deze zaken 
omgaat,, dus hoe iemand laat zien dat hij blij, bedroefd of boos is, wordt echter 
bepaaldd door de cultuur (Hofstede, 1991). De persoonlijkheid van een individu is 
daarentegenn een unieke combinatie van 'mental programs'. De persoonlijkheid 
wordtt met niemand gedeeld, het is een combinatie van geërfde en aangeleerde 
karaktertrekken.. Deze zijn zowel onder invloed van de cultuur als door persoonlij-
kee ervaring aangeleerd. 

Verschillenn tussen culturen openbaren zich op verschillende manieren. Hofstede 
(1991)) noemt vier begrippen die samen het terrein van de cultuuruitingen repre-
senteren:: symbolen, helden, rituelen en waarden. In figuur 1.3 wordt cultuur voor-
gesteldd als een ui met een aantal concentrische schillen. Hoe dieper men in de ui 
komt,, hoe vaster het begrip in de cultuur verankerd ligt. 

Figuurr 1.3 Het ui-diagram, manifestatie van cultuur op verschillende diepte-

niveauss (Hofstede, 1991, p.9) 
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Waardenn vormen de kern van een cultuur. Ze hebben zowel invloed op de rituelen 
alss op helden en symbolen. Waarden zijn wenselijkheden, waar in de regel onwen-
selijkhedenn tegenover staan. Zo staat 'goed' tegenover 'slecht' en 'schoon' tegen-
overr 'vuil'. Ze kunnen worden uitgedrukt door middel van rituelen, helden en sym-
bolen. . 

Rituelenn zijn activiteiten die binnen een bepaalde cultuur collectief worden ver-
richt.. Formeel gezien zijn ze overbodig om bepaalde doelen te bereiken, maar ze 
wordenn beschouwd als sociaal noodzakelijk. Hieronder vallen onder andere 
begroetingsrituelen,, omgangsvormen, religieuze ceremonies, staatsbezoeken. 

Heldenn zijn personen die hoog in aanzien staan binnen een bepaalde cultuur en 
alss voorbeeld voor anderen kunnen dienen. Deze personen kunnen al dood zijn 
(prinsess Diana), maar ook levende personen kunnen helden zijn (Rintje Ritsma). 
Ookk fantasiefiguren (Ollie B. Bommel) kunnen de rol van held krijgen toebedeeld. 

Symbolenn zijn woorden, afbeeldingen of voorwerpen met een speciale betekenis 
diee slechts wordt begrepen door de leden van de cultuur. Hieronder vallen zaken 
alss jargon, haarstijl, kleding, vlaggen, statussymbolen. Symbolen komen en gaan, 
err zit nogal wat fluctuatie in, daarom liggen ze aan de buitenkant van de figuur. 

Waardenn worden uitgedrukt in symbolen en rituelen. Helden maken van die sym-
bolenn en rituelen vaak gebruik. De bruiloft van prinses Diana is bijvoorbeeld zo'n 
ritueel,, vol met symbolen van de koninklijke waardigheid, zoals de jurk met 
meterslangee sleep, de enorme stoet gasten en hoogwaardigheidsbekleders, de 
kathedraall en Diana zelf als symbool voor de onschuld en voor wat je als eenvou-
digg meisje kunt bereiken (kleuterleidster wordt toekomstig koningin). Rintje 
Ritsmaa de schaatsheld, de grote, sterke, blonde Fries die in Tialf de ereronde rijdt 
inn de arrenslee, getrokken door Friese paarden en vergezeld van schaatsende 
Friezinnenn in Fries kostuum. Allemaal symbolen voor de Friese cultuur. Ook het 
spelenn van het Friese volkslied na het Wilhelmus hoort daarbij. In Tialf zelf is het 
eenn ritueel geworden om niet alleen Nederlandse sporters, maar ook sporters uit 
anderee landen aan te moedigen. Dit is ongebruikelijk in de sportwereld, waar 
supporterss elkaar soms liever de kop in slaan dan waardering voor de tegenstan-
derr te hebben. Het is niet voor niets dat buitenlandse schaatsers graag naar Tialf 
komen.. Het spelen van het volkslied en het hijsen van de vlag, symbool van het 
land,, komen bij veel internationale sportwedstrijden voor. 

Dee symbolen, helden en rituelen zijn de gewoonten en gebruiken. Men kan ze zien 
enn meemaken. Hun betekenis voor mensen is echter niet zichtbaar en hangt af van 
dee interpretatie die de leden van een bepaalde cultuur er aan geven (Prensky & 
Wright-lsak,, 1997). Waarden daarentegen zijn op zichzelf al niet zichtbaar voor een 
buitenstaander,, ze zijn alleen te ontdekken door de mensen goed te bestuderen. 

Uitt de manier waarop mensen zich gedragen kunnen de waarden worden afgeleid 
(Hofstede,, 1991). Maar volgens Prensy & Wright-lsak (1997) en Kahle en anderen 
(1997)) zijn waarden geen voorspellers van gedrag, want de manier waarop waar-
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denn het gedrag van mensen bepalen hangt af van de gemeenschap waartoe een 
persoonn behoort. Binnen die gemeenschap staan dezelfde waarden centraal en 
bestaatt er consensus over hoe deze waarden het gedrag en de attitude moeten 
bepalen.. Deze consensus tussen de leden van deze gemeenschap over hoe gebeur-
tenissenn moeten worden geïnterpreteerd, wat ze betekenen voor de waarden die 
dee gemeenschap heeft en de sociale acties om leden van de gemeenschap te prij-
zenn en te belonen of te veroordelen en te straffen, maakt deel uit van de sociale 
dynamiekk die een levensvatbare gemeenschap vormt (Prensky & Wright-lsak, 1997; 
Schwartzz & Bilsky, 1987). Leden van verschillende samenlevingsgemeenschappen 
kunnenn dezelfde waarden hebben, maar totaal ander gedrag vertonen. Het recht 
opp abortus is daar een goed voorbeeld van. Zo kunnen twee vrouwen die dezelfde 
waardenn hebben, hetzelfde demografische en psychologisch profiel, toch totaal 
verschillenn in hun opvatting ten aanzien van abortus. Dit wordt alleen veroorzaakt 
doorr de sociale omgeving waarin zij verkeren; die omgeving bepaalt hoe de waar-
denn in gedrag worden omgezet. Het is volgens Prensky niet voldoende om alleen 
naarr waarden te kijken, maar ook de gemeenschap, waartoe consumenten beho-
ren,, moet bestudeerd worden om te weten hoe een consument zich zal gedragen. 

Veell onderzoek naar waarden wordt gedaan door mensen allerlei statements voor 
tee leggen, deze statements bevatten waardeomschrijvingen. De respondent wordt 
gevraagdd de waardeomschrijvingen op voorkeur te rangordenen of om het belang 
vann de waardeomschrijvingen in een cijfer uit te drukken. De antwoorden die 
mensenn geven, kunnen nog wel eens haaks staan op het gedrag dat mensen verto-
nen.. Dit wordt veroorzaakt door het verschil in het gewenste en de wenselijkheid. 
Hett gewenste is wat mensen voor zichzelf als ideaal zien en de wenselijkheid is wat 
dee omgeving als ideaal ziet of wat de persoon als ideaal voor anderen ziet 
(Hofstede,, 1991). Zo is het mogelijk dat iemand die zeer milieubewuste antwoor-
denn geeft, toch zelf zijn afval niet scheidt, omdat dat te lastig is of zelf in een grote 
autoo rijdt, omdat men vindt dat dat nu eenmaal bij de status van die persoon 
hoort.. In het eerste geval gaat 'gemak' boven 'milieubewust zijn' en in het laatste 
gevall gaat 'status' boven 'milieubewust zijn'. 

Volgenss Rokeach zijn waarden die personen nastreven, tot op zekere hoogte over-
all in de wereld hetzelfde. Daarom heeft hij, hoewel de Rokeach Value Survey 
(RVS)(RVS)44 oorspronkelijk niet voor intercultureel onderzoek ontworpen is, daarmee 
vergelijkendd onderzoek gedaan tussen de VS, Canada, Australië en Israël. Volgens 
Hofstedee (1984) levert een instrument dat ontwikkeld en getest is in de culturele 
contextt van een bepaald land en vervolgens toegepast wordt in andere landen, op 
zijnn minst bedenkelijke resultaten op. Desondanks wordt er toch veel onderzoek 
naarr cultuurverschillen tussen landen gedaan en bij dat onderzoek speelt het werk 
vann Hofstede een centrale rol. Hofstede heeft bij zijn interculturele onderzoek 
gebruikk kunnen maken van vragenlijsten die in veertig verschillende landen door 
inn totaal meer dan 100.000 IBM-medewerkers zijn ingevuld. Statistische analyse 
vann deze IBM-data laat vier dimensies zien. 

44 Zie de Rokeac h waarde n lijs t tabe l 2.2 in paragraa f 2.2.4. 
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1.. Machtsafstand: de mate waarin de minder machtige leden van instituties of 
organisatiess in een land verwachten en accepteren dat de macht ongelijk ver-
deeldd is. 

2.. Onzekerheidsvermijding: de mate waarin de leden van een cultuur zich 
bedreigdd voelen door onzekere of onbekende situaties en in hoeverre er 
overtuigingenn en vaste gewoonten zijn gecreëerd om deze te vermijden. 

3.. Collectivisme versus Individualisme: de positie van een cultuur op een bipolair 
continuüm.. Individualisme staat voor een samenleving waarin de onderlinge 
bandenn tussen individuen los zijn: iedereen zorgt voor zichzelf en de naaste 
familie.. Collectivisme is de situatie waarin mensen behoren tot sterke, hechte 
groepen,, die bescherming bieden in ruil voor onvoorwaardelijke loyaliteit. 

4.. Vrouwelijkheid versus Mannelijkheid: mannelijkheid staat voor een samenle-
vingg waarin de dominerende waarden 'succes', 'geld' en 'materiële zaken' zijn 
enn waar de sociale sekserollen duidelijk gescheiden zijn. In geval van vrouwe-
lijkheidd daarentegen is er sprake van waarden als 'zorg voor anderen' en 'de 
kwaliteitt van het leven'. De sekserollen zijn hier niet gescheiden, maar over-
lappenn elkaar juist. 

Dezee vier factoren nemen samen 49 procent van de dataverschillen tussen landen 
voorr hun rekening. De overige verschillen zijn volgens Hofstede cultuurspecifiek 
enn hangen dus niet samen met een dimensie die wereldwijd meetbaar is. Het idee 
datt waarden tot op zekere hoogte overal op de wereld hetzelfde zijn, blijkt dus 
maarr zeer ten dele waar. Immers de status van een waarde kan per cultuur ver-
schillen.. Zo kan er verschil zijn als we kijken naar: 

1.. Het waardeconcept: Dit kan worden geïllustreerd met de Australische abori-
ginals.. Tijd en bezit zijn concepten die in die cultuur niet bestaan. 'Tijd heb-
ben'' en 'welvarend zijn' zijn dan ook geen waarden voor Aboriginals. Een 
voorbeeldd uit de Westerse cultuur is het begrip 'verlossing'. Binnen de christe-
lijkee traditie is dit gekoppeld aan de erfzonde. Aangezien echter veel 
Nederlanderss niet meer weten wat dat is, bestaat het concept 'verlossing' in 
diee betekenis niet voor hen. 

2.. De waarde zelf: Een schoon milieu is wel of niet iets waar mensen naar stre-
ven.. In vorige eeuwen was het milieu over het algemeen schoon, dus hoefde 
menn daar niet naar te streven, maar niemand vond het plezierig om in een 
vervuildee omgeving te leven, dus bestond het begrip al wel. 

3.. Het belang van de waarde: Een schoon milieu heeft een lage of hoge priori-
teit.. Kort na de tweede wereldoorlog werd Nederland in hoog tempo weer 
opgebouwd.. Werkgelegenheid was toen van het allergrootste belang en dat 
gingg vaak ten koste van het milieu. Er werd niet tegen geprotesteerd, omdat 
werkk belangrijker was dan een schoon milieu. 

4.. De omschrijving van een waarde: Het begrip milieu is in de loop der jaren geë-
volueerd.. In het verleden betekende milieu 'sociale omgeving', pas veel later 
iss daar de betekenis 'ecologische omgeving' bijgekomen en die laatste is nu 
juistt als waarde van belang. 
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Hett onderzoek van Hofstede heeft met het voorgaande probleem te maken 
gehad.. Zo heeft Hofstede in eerste instantie vier dimensies gevonden, omdat hij 
slechtss gebruik maakte van waarden die uit de westerse cultuur stammen. Pas toen 
onderzoekk gedaan is met waarden afkomstig uit de Aziatische cultuur, is een vijf-
dee dimensie ontdekt. Deze dimensie die hij beschrijft als: 'langetermijnoriëntatie 
versuss kortetermijnoriëntatie' is gevonden door de Chinese Culture Connection 
(1987)) onder leiding van Michael Harris Bond. Aziatische waarden als 'loyaliteit 
tegenoverr meerderen' (wij kennen deze waarde wel, maar hechten er geen belang 
aann (punt 3)), 'gemiddeldheid, de middenweg bewandelen' (wij streven daar niet 
naarr (punt 2)), 'het naleven van riten en sociale rituelen' (het belang van deze 
waardee is in de westerse samenleving grotendeels verdwenen (punt3)) (Chinese 
Culturee Connection, 1987), bestaan wel in Nederland en Europa, maar hebben 
geenn prioriteit of worden zelfs als negatief beschouwd. Hofstede wijt het niet vin-
denn van de vijfde dimensie aan de culturele bias waaraan veel westerse onderzoe-
kers,, inclusief hijzelf, ten prooi vallen (Hofstede, 1991). 

Triandiss (1972) is nog duidelijker over het toepassen van onderzoeksmethoden op 
terreinenn waar ze niet voor bedoeld zijn. Hij maakt onderscheid in twee manieren 
vann onderzoek. 

 Het antropologisch onderzoek dat ervan uitgaat dat de beste beschrijving van 
socialee fenomenen verkregen wordt door het bestuderen van één cultuur. In 
ditt onderzoek worden zowel de voorwaarden als de gevolgen van gedrag 
gevondenn binnen die cultuur. Triandis noemt dit de 'emic' benadering. 

 Het psychologisch onderzoek dat de algemene beschrijving van sociale feno-
menenn door middel van universele concepten benadrukt. De voorwaarden en 
gevolgenn van gedrag zijn variabelen die universele aspecten van de wereld 
vertegenwoordigen.. Deze benadering noemt Triandis 'etic'. 

Dee termen emic en etic ontleent Triandis aan Pike (1966). Het toepassen van een 
meetinstrumentt dat ontwikkeld is voor een bepaald land op een ander land, 
noemtt Triandis 'pseudo-etic'. Hij zegt hierover: 

"The"The scientist who adopts the emic approach cannot, by definition, do cross-
culturalcultural work. The one who adopts the etic can easily miss the most important 
aspectsaspects of the phenomena he wishes to study. Either of the approaches, however, 
isis preferable to the pseudoetic approach used by many psychologists doing cross-
culturalcultural research. The pseudoetic approach is in fact an emic approach developed 
inin a Western culture (usually the United States) which is assumed to work as an etic 
approach.approach. Thus instruments based on American theories, with items reflecting 
AmericanAmerican conditions, are simply translated and used in other cultures. Only rarely 
doesdoes this approach yield useful results" (Triandis, 1972, p.39). 

Mett deze aanpak kunnen fouten optreden tegen punt 1 (het waardeconcept), 
puntt 3 (het belang van de waarde) en punt 4 (de omschrijving van de waarde). Het 
wordtt vooral duidelijk bij het gebruik van testen en schalen die ontwikkeld zijn in 
westersee culturen. Bij de ontwikkeling van deze testen voor een bepaalde cultuur 
zall over het algemeen het domein waarvoor de test moet worden gebruikt, gespe-
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cificeerdd worden, ook zal een itemset worden ontwikkeld die bij het domein past, 
dee homogeniteit van de itemset voor groepen items zal worden aangetoond en de 
betrouwbaarheidd en de validiteit van de test en/of schaal zal worden vastgesteld. 
Echter,, zo gauw deze testen worden toegepast in een andere cultuur, wordt over 
hett algemeen een aantal van deze stappen overgeslagen en gaat men ervan uit 
datt de test en/of schaal betrouwbaar en valide is voor die andere cultuur, zonder 
datt dit opnieuw wordt getoetst. Dit levert uitkomsten op die niet geïnterpreteerd 
kunnenn worden. Zo zegt een verschillend gemiddelde dat gevonden wordt bij 
onderzoekk van een aantal groepen niets meer, als niet vooraf duidelijk is gemaakt 
off deze groepen wel vergelijkbaar zijn (Triandis, 1972). 

Almondd en Verba (1970) geven aan dat bij onderzoek dat in verschillende landen 
wordtt uitgevoerd, het probleem van de taal een zeer grote rol speelt en eigenlijk 
niett op te lossen is5. Taal maakt onderdeel uit van de cultuur en betekenissen van 
woordenn kunnen daardoor van land tot land verschillen. Zelfs als begrippen niet 
letterlijk,, maar gelijkwaardig vertaald worden, kunnen er nog steeds problemen 
ontstaan.. Zo hoeft een gelijkwaardige vertaling nog geen gelijkwaardige stimuli 
opp te leveren. Woorden kunnen in de ene samenleving veel vaker gebruikt worden 
enn dus bekender zijn dan in de andere samenleving, of de betekenis van een 
begripp is in de ene samenleving ruimer dan in de andere (De Mooij, 1998). Dit werd 
bijvoorbeeldd duidelijk tijdens het afnemen van het Groot dictee der Nederlandse 
taall op 21 december 19996. In dit dictee kwamen woorden voor als; sjoege, watje-
kouww en jeuïg. Deze woorden zijn in Nederland redelijk tot goed bekend, maar de 
Vlaamsee deelnemers kenden ze niet. Deze onbekendheid kan ook voor woorden 
geldenn die een waarde beschrijven. 

Uitt de NRC komt nog een voorbeeld van verschil in woordbetekenis en waardever-
schillenn tussen landen7. 

'Toenn ik hier kwam bleek alle goed en fout van thuis precies omgekeerd te zijn. 
NieuwsgierigNieuwsgierig en ambitieus, dat was bij ons thuis altijd iets goeds, maar bij de 
FinnenFinnen helemaal niet. Een begrip als 'gelijkheid' had voor mij te maken met eer-
lijkheid.lijkheid. Voor hen is het niet-opvallen. Voor 'kleurrijk' hebben ze zelfs een nega-
tieftief begrip, iets als 'oogpijnverwekkend'. Ze citeert uit de voorjaarscatalogus van 
StockmannStockmann (een soort Bijenkorf). "U kunt zich onopgemerkt kleden, want u weet 
datdat u belangrijker dingen te doen hebt" Waar ter wereld kun je met zo'n slogan 
kledingkleding verkopen?" 
NRCNRC 11 maart 1999: uit Stockmann door Geert Mak. 

55 Bij het voorbereidende onderzoek van deze dissertatie is dit probleem ook naar voren gekomen. Respondenten ble-

kenn grote moeite te hebben met het begrip 'verlossing'. De uitleg die respondenten hieraan gaven liep uiteen van 

'eenn kind krijgen' to t 'verlost worden uit je lijden', maar de Rokeach betekenis 'het verlost worden van je zonden' 

bleekk respondenten niet aan te spreken. 

66 Aan dit dictee doen mensen mee uit het Nederlandse taalgebied afkomstig uit Nederland en Vlaanderen. Men 

houdtt zich aan de schrijfwijze zoals vermeld in de Woordenlijst van de Nederlandse taal en het Van Dale-Groot 

woordenboekk van Hedendaags Nederlands. 

77 Zie voor een ander voorbeeld de tekst in de inleiding over 'schaap in de bus'. 
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1.2.22 Waarde n verandere n doo r de t i j d 
Inn paragraaf 1.2 is al aangegeven dat waarden min of meer stabiel zijn. Toch kun-
nenn waarden door de ti jd heen veranderen, zij het langzaam. Onderzoek van 
Abramsonn en Inglehart (1995) laat voor de periode 1970-1993 een verschuiving 
zienn van de zogenaamde materialistische waarden als 'economische zekerheid' en 
'persoonlijkee veiligheid' naar de postmaterialistische waarden als 'vrijheid', 'zelf-
expressie'' en 'verbetering van de kwaliteit van het leven'. Een soortgelijke veran-
deringg wordt gesignaleerd door Becker en Nauta (1983) die de periode 1945-1980 
hebbenn onderzocht. Zij vinden voor de periode kort na de Tweede Wereldoorlog 
eenn nadruk op economische waarden als 'voldoende voedsel, kleding en brand-
stof',, daarnaast is ook 'nationale saamhorigheid' van groot belang. De overheid 
bemoeitt zich behalve met deze materiële waarden ook nog met het veilig stellen 
vann de traditionele waarden in de sfeer van de openbare zedelijkheid. In de jaren 
vijftigg komt daar nog 'bescherming tegen de gevaren die de economische en tech-
nischee groei met zich meebrengen' bij. Ter illustratie een gedeelte uit de 
Troonredee van 1959. 

"Waakzaamheid"Waakzaamheid is geboden, opdat de toeneming van de materiële welvaart de in 
dede hedendaagse maatschappij dreigende verzakelijking niet versterke. Veeleer 
behoortbehoort zij dienstbaar te zijn aan de geestelijke verheffing van ons volk. In dit ver-
bandband ware o.a. te denken aan maatschappelijk werk, aan kennisneming van ons 
oudeoude cultuurbezit en van uitingen van hedendaagse kunst en aan een zinvolle 
vrijetijdsbesteding,vrijetijdsbesteding, waaronder de sport. Van bijzonder belang voor de toekomst 
vanvan ons volk is daarbij een verantwoorde vorming van de jeugd. De regering is van 
dede ingrijpende betekenis van deze kant van ons volk doordrongen. Voor zover het 
opop haar weg ligt, zal zij hier stimulerend optreden." 

Inn de periode na 1960 constateren Becker en Nauta een verandering in de waarden 
inn Nederland in een tempo en omvang zoals er waarschijnlijk nooit te voren is 
geweest.. De mens komt steeds meer centraal te staan, zowel zijn intimiteit, uitge-
druktt door de waarde 'privacy', zijn integriteit, uitgedrukt door de waarde 'mani-
pulatie'' als zijn gezondheid. Een 'goede gezondheid' staat vanaf eind jaren zestig 
hoogg op de lijst van wat mensen het belangrijkste vinden in het leven. Ook 'zorg 
voorr het milieu' scoort hoog. Een andere waarde die belangrijk wordt is 'gelijke 
kansenn voor iedereen'; verder is er de wens om de politieke rechten en vrijheden 
vann de individuele burger uit te breiden en stijgt de emancipatiegedachte tot 
grotee hoogte, wat zich uit in goedkeuring van een vrijere opvoeding van kinderen 
enn het doorbreken van de traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen en 
eenn grotere seksuele vrijheid (Becker & Nauta, 1983; Nauta, 1988). 

Eenn duidelijke illustratie van het veranderen van waarden door de tijd heen komt 
uitt het boekje 'Margriet weet raad' (Brinkgreve & Korzec, 1978) uitgegeven ter 
gelegenheidd van het 40-jarig bestaan van deze rubriek in het tijdschrift Margriet. 
Hett biedt een mooi overzicht van de verschuivende ideeën ten aanzien van de 
Nederlandsee moraal in de periode '38 -'78. 
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Eenn advies van Margriet aan een briefschrijfster geeft een beeld over de ideeën die 
err leefden over de rechten van mannen en vrouwen. 

"Uw"Uw man bedriegt u, mishandelt u, verwaarloost u en de kinderen ... kortom hij 
maaktmaakt uw hele leven kapot. En dat zonder dat de kans bestaat op een verandering 
...Ik...Ik zou nu eens en voorgoed ophouden met hem verwijten te maken. Met der-
gelijkegelijke mensen draait dat toch altijd uit op een onverkwikkelijke scène, die niets 
andersanders uithaalt dan dat beide partijen nog meer overstuur en nog verder uit elkaar 
raken.raken. Ik weet het: zwijgen als je zo in je vrouwelijke waardigheid wordt aange-
tast,tast, dat moet heel moeilijk om te dragen zijn, maar zo 'n houding lijkt mij op de 
duurduur meer uit te werken dan die herhaaldelijke nachtelijke ruzies. Als ik u was, zou 
ikik mij geheel concentreren op het verzorgen van het huis en op het welzijn van de 
kinderen.kinderen. Vroeg of laat zal uw man met schade en schande ondervinden, dat hij nu 
handelthandelt als een minderwaardig, plichtsvergetend individu. Geloof me dergelijke 
dingendingen gebeuren nooit ongestraft. Vergeet-mij-nietje. Ik kan u niet genoeg op het 
harthart drukken om moed te houden en u niet te verlagen tot de dingen waarin een 
vrouwvrouw soms komt... Laat 't gedrag van uw man u niet moreel te gronde richten. U 
moetmoet blijven wie en wat u bent, ter wille van uw kinderen." (brief 1954) 

Eenn andere briefschrijfster maakt het beeld compleet: 

"Mijn"Mijn man trekt zich vaak volkomen in zichzelf terug en alles in huis laat hem 
koud.koud. Ik heb hiertegen een machtig wapen en dat is de liefde. In zulke tijden vraag 
ikik hem nooit, waarom hij zo doet, maar besteed aan hem extra aandacht en zorg 
zonderzonder dat het hem opvalt. Ik poets bijvoorbeeld al zijn schoenen, tot aan zijn 
pantoffelspantoffels toe, de volgende dag strijk ik zijn dassen, pers zijn kostuums op, zorg 
datdat we steeds lekker eten, kortom: voorkom zijn wensen. Ik heb er dan nog een 
heimelijkheimelijk plezier in om 's avonds een aardige jurk aan te trekken en er zo voorde-
liglig mogelijk uit te zien. Als hij dan 's avonds landerig ligt te lezen met een gezicht 
alsals een donderbui, zit ik onverstoorbaar te breien of er geen vuiltje aan de lucht is, 
geefgeef iets lekkers bij de thee en doe heel gewoon. Na een paar dagen of soms ook 
welwel weken, wordt hij ineens wakker en dan denk ik: dat hebben we weer 
gehad."gehad." (brief 1950) 

Inn 1950 werd deze vrouw ten voorbeeld gesteld aan andere vrouwen. In de jaren 
'700 treden er grote veranderingen op en is deze vrouw meer een soort schrikbeeld 
hoee het niet moet. Een waarde als 'onderdanigheid' wordt vervangen voor 'gelijk-
heidd tussen man en vrouw', 'jezelf opofferen' wordt 'voor jezelf opkomen', 
'gebondenn zijn' wordt 'vrij zijn, je kunnen ontplooien'. De volgende brief is daar 
eenn voorbeeld van. 

" fenn meisje van 23 vraagt zich af of ze een egoïste is: 'De verhouding met mijn 
vriendvriend is prima, maar soms benauwt mij onze relatie toch doordat ik me zo vaak 
verplichtverplicht voel dingen te doen en te laten om mijn vriend niet teleur te stellen. Ik 
voelvoel me af en toe onvrij in onze verhouding en ik vraag me af of ik misschien een 
egoïsteegoïste ben'. Het antwoord van Margriet is dan: Een relatie die de uitgroei van één 
vanvan de partners belemmert, kan nooit een goede en duurzame relatie zijn. Het is 
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eeneen gezond egoïsme, als je nu én in je huwelijk het recht vraagt jezelf zo volledig 
mogelijkmogelijk te ontplooien." (brief 1977) 

1.33 Voorspelle n waarde n gedra g 
Halverwegee de jaren zeventig begint het idee in de marketingwereld te groeien 
datt consumenten kunnen worden ingedeeld op grond van de waarden die zij heb-
ben.. Als uit gedrag waarden kunnen worden afgeleid (Hofstede, 1991), dan zou 
hett ook mogelijk moeten zijn om gedrag uit waarden te voorspellen, zodat, als de 
waardenn van iemand bekend zijn, het gedrag van die persoon kan worden voor-
speld8.. Voor de marketing is dit van groot belang, omdat een groep mensen met 
dezelfdee waarden, geïnteresseerd zou moeten zijn in dezelfde producten en 
gevoeligg zou moeten zijn voor dezelfde marketingstrategie. 
Onderzoekk wijst uit dat waarden discrimineren tussen groepen met een verschil-
lendee achtergrond. Zo vinden Munson en Mclntyre (1977) verschillen in waardepa-
tronenn tussen Amerikanen, Mexicanen en Thai in de VS. Vinson en Scott (1976) 
constaterenn dat studenten en hun ouders verschillen in hun persoonlijke waarden 
enn ook in de manier waarop ze kenmerken van auto's waarderen. Verder onder-
zoekenn Vinson, Scott en Lamont (1977) twee groepen studenten uit verschillende 
delenn van de VS en vinden significante verschillen voor wat betreft de persoonlijke 
waardenn tussen de groepen en een samenhang tussen deze waarden en de beoor-
delingg van eigenschappen van auto's. Dit onderzoek vormt de basis voor het ont-
werpenn van een theoretische en conceptuele structuur om waarden die consumen-
tenn hebben te koppelen aan hun gedrag. Zij definiëren een waarde als volgt: 

"Values"Values are centrally held cognitive elements which stimulate motivation for beha-
vioralvioral response. They exist in an interconnected hierarchical structure in which glo-
balbal values are related and connected to generalized consumption-related values 
whichwhich are, in turn, similarly associated with product attributes" (Vinson et al., 
1977,1977, p.49). 

Zijj onderscheiden drie groepen waarden: 
 Universele waarden: deze waarden vormen de kern van het waardesysteem 

vann een individu. Het zijn elementaire waarden die het handelen en oordelen 
inn specifieke situaties bepalen. 

 Domein-specifieke waarden: deze waarden verwerft een persoon door erva-
ringg in specifieke situaties of bij bepaalde activiteiten en dat gedrag kan 
alleenn worden begrepen of goed voorspeld in de context van een specifieke 
omgeving.. Zo worden economische waarden aangeleerd door economisch 
handelenn en consumeren, sociale waarden door omgang met familie en vrien-
den,, religieuze waarden door godsdienstonderwijs, enzovoort. 

 Beschrijvende en evaluerende waarden: deze waarden zijn het minst abstract 
enn zijn ook het meest oppervlakkig. Ze worden gebruik om een oordeel te 
gevenn over producten of gebeurtenissen. 

88 In de jaren '90 blijkt dat waarden geen pure voorspellers van gedrag zijn, maar wel bepalend voor gedrag. 

Ziee ook 1.2.1. 
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Dezee dr ie soorten waarden bestaan niet als aparte groepen naast elkaar, maar vor-

menn een hiërarchische structuur. De meeste centrale waarden beïnvloeden niet 

alleenn elkaar, maar ook de domeinspecifieke en de productbeschrijvende waarden. 

Eenn schematisch overzicht staat in figuur 1.4. 

universelee domeinspecifieke evaluaties van product-
waardenn waarden eigenschappen 

tientallenn honderden duizenden 

CENTRAALL PERIFEER 

Figuurr 1.4 Organisatie van het waardeattitudesysteem van de consument (vrij naar 
Sikkel,, 1997) 

Dee verschillen in waarden, die bestaan tussen groepen mensen met een verschil-

lendee achtergrond, kunnen gebru ik t worden voor segmentatie, product planning, 

promot iestrategiee en maatschappijpolit iek (Gutman, 1982; Vinson et al., 1977). 

Dee koppel ing van gedrag aan waarden kan volgens Gutman worden gezien als een 

'means-end'means-end chain', ook wel 'midde l -doe lketen ' genoemd. Bij een 'means-end 

chain'chain' worden producten of diensten gezien als middelen (means) via welke de 

consumentt zi jn e indwaarden (end) wil bereiken. Gutman def inieert een 'means-

endend chain' als volgt : 

"A"A means-end chain is a a model that seeks to explain how a product or service selec-

tiontion facilitates the achievement of desired end states. Such a model consists of ele-

mentsments that represent the major consumer processes that link values to behavior" 

(Gutman,(Gutman, 1982 p.60). 

Gutmann geeft aan dat de indeling van Vinson, Scott en Lamont weliswaar een aan-

ta ll niveaus van een 'means-end chain' bevat, maar dat niet wo rd t aangegeven op 

welkee manier de waarden van de verschillende niveaus kunnen worden gekoppeld 

aann de evaluatie van producteigenschappen. 

Hett 'means-end chain ' model van Gutman is gebaseerd op vier assumpties: 

 waarden (eindtoestand) spelen een dominante rol in keuzeprocessen; 

 mensen moeten kiezen uit een enorm productaanbod en om dat te kunnen 

doenn delen ze de producten in groepen in, zodat de keuze makkeli jker wordt ; 

 alles wat de consument doet heeft gevolgen (fysiek, psychisch of sociaal); 

 consumenten leren om bepaalde gevo lgen te combineren met bepaalde 

acties. . 

Viaa de 'means-end chain' kan niet alleen gekeken worden naar de grote doelen 

(eindwaarden)) die een consument in zijn leven heeft, maar ook hoe die doelen 
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keuzenn beïnvloeden in specifieke situaties. Het belangrijkste aspect van het model 
iss de keuze die de consument maakt voor acties die de gewenste gevolgen (bene-
fits)fits) leveren en de ongewenste gevolgen zoveel mogelijk uitsluiten. 

Volgenss deze theorie kiezen de consumenten bepaalde producten, omdat zij gelo-
venn dat de specifieke eigenschappen van het product hen kan helpen om via de 
positievee gevolgen die het gebruik van het product oplevert, hun gewenste waar-
denn te bereiken (Gutman, 1982). Hierbij geldt het volgende: 

 producteigenschappen zijn de concrete, tastbare kenmerken van het product; 
 de gevolgen verwijzen naar wat het product voor de consument doet of ople-

vertt op het functionele of psychosociale niveau; 
 de waarden zijn de niet-tastbare, van een hogere orde zijnde resultaten, die 

dee cognitieve verbeeldingen van de meest basale en fundamentele behoeften 
enn doelstellingen van de consument betreffen (Ter Hofstede, Audenaert, 
Steenkampp & Wedel, 1998). 

Tussenn de drie niveaus: eigenschappen, gevolgen en waarden bestaat een hiërar-
chischh verband waarbij de eigenschappen leiden tot de gevolgen die op hun beurt 
tott een vervulling van de waarden leiden. Een samenvatting van het conceptuele 
modell is te zien in figuur 1.5. Deze figuur laat de kringloop zien van het keuzepro-
cess dat de consument doormaakt. De consument heeft een bepaalde keuze 
gedaann (1), deze keuze heeft gevolgen (2). De waarden van de consument, die 
bepaaldd worden door de cultuur, maatschappij en de persoonlijkheid van de con-
sument,, geven de gevolgen een bepaalde betekenis (3): dit kunnen positieve of 
negatievee gevolgen zijn (4). Deze betekenissen kunnen zich wijzigen door de 

Waardenn van de consument 
(bepaaldd door maatschappij, 
cultuurr en persoonlijkheid) 

Gevolgenn dienen als criteria voor 
hett vormen van productgroepen 

gebaseerdd op hun eigenschappen 

Functionelee indeling van producten 
inn groepen (8) 

OMSTANDIGHEDEN N 
(bepalenn de gebruikssituratie) 

Keuzee van de consument (9) 

Figuu rr  1.5 Conceptuee l mode l van een means-en d chai n (Gutman , 1982, p.62) 
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omstandighedenn die de consument er toe kan brengen om de gevolgen te over-
wegenn in het licht van de eisen die de omstandigheden stellen (5). De relevante 
gevolgenn die uit deze interactie tussen de persoon en de omstandigheden naar 
vorenn komen (6), vormen de criteria waarop productgroepen worden samenge-
steldd die het beste de relevante gevolgen kunnen bieden. Deze producten worden 
gekozenn op basis van de eigenschappen die zij bezitten (7), hetgeen inhoudt dat 
zijj de gewenste gevolgen leveren en de ongewenste gevolgen vermijden. De con-
sumentt deelt nu via vergelijking van producten deze in groepen in (8) om vervol-
genss een keuze te maken (9 + 1) en de gevolgen van deze keuze (2) worden ver-
volgenss weer door de waarden van de consument geëvalueerd (3). 

Laii (1995) haakt hierop in en maakt onderscheid tussen waarden van de koper en 
waardenn van de consument. Waarden van de koper spelen een rol bij het beoorde-
lenn van het product op het moment van aankoop, terwijl de waarden van de con-
sumentt betrekking hebben op de waardering die mensen geven aan het gebruik 
off het bezit van het product. 

 De waarden van de koper zijn het resultaat van een afweging tussen de bene-
fitsfits van een product en de kosten die de aanschaf oplevert. Hieronder vallen 
bijvoorbeeldd de impulsaankopen en de reclameaanbiedingen. Dit is een kort-
durendd proces dat een koper doorloopt tussen het zien van het product en 
hett al of niet aanschaffen. Na de aanschaf kan het proces, dat in figuur 1.5 is 
geschetst,, doorlopen worden en kan het product worden opgenomen in een 
productgroepp die aansluit bij het waardepatroon dat de consument heeft. De 
aanschaff van het product hangt dan niet meer af van de waarden van de 
koperr (prijs <-» benefits, bepaald op het moment van aanschaf), maar van de 
consumentwaardenn (plaatsing in een productgroep die aansluit bij het waar-
depatroon). . 

 De consumentenwaarden verwijzen naar de subjectieve overtuigingen die 
mensenn hebben over de manieren waarop men zijn persoonlijke waarden wil 
bereiken.. In het kader van het means-end chain model zijn consumenten-
waardenn instrumenteel voor het bereiken van persoonlijke waarden (eind-
waarden).. Het bezit van bijvoorbeeld een mooi huis of een grote auto bete-
kentt voor sommige mensen 'zelfvervulling', op vakantie gaan geeft 'plezier' 
enn 'genieten'. Consumptie van een bepaald product leidt tot aanschaf van 
anderee producten. Het bezit van een mooi huis leidt bijvoorbeeld tot aan-
schaff van allerlei spullen die bij zo'n huis horen. In al die producten zijn 
dezelfdee waarden terug te vinden. Op deze manier ontwikkelen consumen-
tenn persoonlijke consumptieschema's die samenhangen met het bezit of 
gebruikk van een bepaald product (Lai, 1995). Dit sluit volkomen aan bij het 
conceptuelee model van de means-end chain in figuur 1.5. 

Eenn means-end chain is dus helemaal toegespitst op de verbanden tussen: 'waar de 
consumentt wil zijn' en 'de middelen om daar te komen'. Dit wordt bestudeerd 
doorr de verbanden te onderzoeken tussen de waarden <-> gevolgen <-> eigenschap-
pen.. Om deze verbanden te vinden wordt vaak gebruik gemaakt van 'laddering'9. 

99 Zie voor een beschrijving van laddering paragraaf 2.3.3. 
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Hett doel van laddering is de consument steeds abstracter te laten denken en pra-

tenn over het product, waardoor de relevante gevolgen en de waarden die bij de 

aanschaff van het product een rol spelen duidelijk worden, maar ook de kennis-

structurenn ten aanzien van het product die de consument heeft (Reynolds & 

Gutman,, 1988). 

Eenn ladder kan na afloop worden ingedeeld, zoals te zien is in figuur 1.6. 

Abstrac tt  waarde n van de consumen t 
eindwaarden n 

instrumentelee waarden 

gevolge nn van het gebrui k 
psychosociaal l 

functioneel l 

VWW Polo 

veiligheid d 

zekerheid d 

carrièree maken 

actieff leven 

ambitieus s 

stoer r 

sportief f 

representatief f 

zakelijk k 

'vertrouwen' ' 

vitaal l 

snel l 

betrouwbaar r 

efficiënt t 

eigenschappe nn van het produc t 

abstractee kenmerken Duits 

degelijk k 

Concree t t concretee kenmerken kooiconstructie e 

snellee motor 

Renaul tt  Twing o 

liefdee voor de kinderen 

plezierr in het leven 

eigenn (levens) stijl 

jeugdig g 

sportief f 

'anders' ' 

vrolij k k 

vitaal l 

opgewekt t 

hulpvaardig g 

comfortabel l 

l i jktt groter 

makkelijkk om kinderen 

enn spullen te vervoeren 

Frans s 

sportief f 

'space'' auto uitstraling 

ruimtee in auto 

comfortabelee stoelen 

Figuurr 1.6 Abstractieniveau s van ladder s met een toepassin g ui t de praktij k (Reynold s 

&& Gutman , 1984, p.29). Het praktijkvoorbeel d is afkomsti g ui t een onderzoe k 

vann Beekman in Franzen (1999, p.249) 

Voorr het vertalen van de resultaten van de mans-end chains naar reclame-uitingen 

kunnenn de resultaten van de ladderinginterviews worden samengevat in een zoge-

naamdee Hierarchical Value Map10 die op zijn beurt weer wordt omgezet in een 

Means-Endd Conceptualization of Components for Advertising Strategy, het 

MECCAss model (zie figuur 1.7). 

100 Zie voor een voorbeeld paragraaf 3.3.2. 
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DRIVINGG FORCE 
Dee waardeoriëntat ie van de strategie. 
Hett eindresultaat dat met de reclame 

moett worden bereikt. 

LEVERAGEE POINT 
Dee manier waarop de reclame 

hett eindresultaat dat bereikt moet 
worden,, activeert. De sleutel 

waarmeee de waarden gekoppeld 
wordenn aan het specifieke 

karakterr van de reclame. 

CONSUMERR BENEFIT 

Dee belangrijkste positieve gevolgen 
voorr de consument, die expliciet in 

dee reclame, verbaal of visueel, 
moetenn worden gecommuniceerd. 

EXECUTIONALL FRAMEWORK 
Hett totaal overzicht of actieplan, 

pluss de details van de reclame 
uitvoering.. Het raamwerk biedt een 

overzichtt van de wijze waarop 
dee waardeoriëntatie gecommuniceerd 
moett worden. Het gaat vooral om 'de 

Gestalt'' van de reclame; de 
overkoepelendee toon en stijl 

MESSAGEE ELEMENTS 
Dee specifieke at t r ibuten, 

gevolgenn of kenmerken van 
hett product, die verbaal of visueel 

gecommuniceerdd gaan worden. 

F i g u u rr 1.7 MECCA s m o d e l : M e a n s - E n d C o n c e p t u a l i z a t i o n o f C o m p o n e n t s f o r A d v e r t i s i n g 

S t r a t e g yy ( G e n g l e r & Reyno lds , 1 9 9 5 , p .29 ) 

Eenn andere techniek die gebruikt kan worden is de Association Pattern Technique 
(APT).. Deze techniek is gebaseerd op het idee van Gutman dat de 'means-end 
chain'chain' kan worden uitgedrukt in een aantal met elkaar verbonden matrices. APT 
meett de verbanden tussen de 'eigenschappen en de gevolgen' en de verbanden 
tussenn 'gevolgen en waarden' afzonderlijk van elkaar. Respondenten krijgen twee 
matricess voorgelegd: één met de eigenschappen en de gevolgen en één met de 
gevolgenn en de waarden. Voor elke kolom in de matrix moet de respondent aan-
gevenn naar welk gevolg de eigenschap leidt, of naar welke waarde het gevolg 
leidt.. De eigenschappen, gevolgen en waarden zijn door de onderzoeker vooraf 
ingevuld,, dit in tegenstelling tot 'laddering'. APT is een techniek met een vaste 
opbouww en is daardoor ook te gebruiken voor schriftelijk onderzoek. Dit in tegen-
stellingg tot 'laddering' dat altijd via persoonlijke interviews wordt uitgevoerd. 
Voorall bij onderzoek met veel respondenten biedt APT mogelijkheden (Ter 
Hofstede,, Audenaert, Steenkamp & Wedel, 1998). 
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1.44 Het gebrui k van waarde n bi j het bepale n 
vann doelgroepe n 

Marketingg is het opstellen van plannen om de afzet te vergroten of te behouden. 
Verhallenn (1991) zegt daar het volgende over: 

"Marketing"Marketing betekent het observeren van wat mensen doen. Heel dicht op dat 
gedraggedrag gaan zitten rondom dat product of rondom dat merk en kijken wie de 
mensenmensen zijn die dat product hanteren, wat de voor- en nadelen zijn in termen van 
gebruikgebruik voor verschillende doelgroepen en dat dan ook weer ten overstaan van de 
concurrentie.concurrentie. Daaruit mogelijkheden afleiden waarin je je product zou kunnen 
sturen,sturen, zou moeten aanpassen, zou kunnen positioneren en dan op een bepaalde 
doelgroepdoelgroep richten " (p. S). 

Maarr wie is dan die doelgroep van een product of merk? In de afgelopen decennia 
iss het bepalen van de doelgroep steeds moeilijker geworden en vandaag de dag is 
hett misschien wel onmogelijk. Immers, 's morgens koopt een consument een pak 
bijj de Society Shop en een uur later koopt diezelfde consument een paar sokken 
bijj Zeeman. Met hetzelfde gemak dineert een consument 's avonds in een driester-
renrestaurantt na 's middags een hamburger bij MacDonalds te hebben gegeten 
(Mos,, 1991). 

Hett verdelen van mensen in homogene groepen voor wat betreft hun koopgedrag 
enn de houdingen die met dat koopgedrag te maken hebben, is onderwerp van seg-
mentatieonderzoekk (Bronner, 1996). Segmentatie moet aan een aantal voorwaar-
denn voldoen om bruikbare segmenten voor de marketing te leveren (Bronner, 
1996;; Van Raaij & Verhallen, 1990; Sikkel, 1995; Verhallen, Van Onzenoort & 
Barziliay,, 1989). Deze voorwaarden zijn: 

 Identificeerbaarheid: Het moet duidelijk zijn tot welk segment iemand 
behoort. . 

 Bereikbaarheid: De personen uit de segmenten moeten met marketinginstru-
mentenn kunnen worden bereikt. 

 Omvang: De segmenten mogen niet te klein zijn. 
 Stabiliteit: De segmenten moeten in de loop van de tijd niet te veel verande-

ren. . 
 Heterogeniteit tussen segmenten: De segmenten moeten onderling duidelijk 

verschillenn in koopgedrag. 
 Homogeniteit binnen segmenten: Elk segment afzonderlijk moet ongeveer 

hetzelfdee koopgedrag vertonen en bereikt kunnen worden met dezelfde 
marketinginstrumenten. . 

Hett uitgangspunt bij segmentatie is dat de segmenten verschillend reageren op de 
marketinginstrumenten:: prijs, plaats, promotie en productkenmerken. Hoe homo-
generr een segment is, hoe beter die afstemming zal slagen. Segmentatie kan op 
driee niveaus worden uitgevoerd. Een overzicht van deze niveaus en de gebruikte 
segmentatievariabelenn staat in tabel 1.2. 
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Tabell 1.2 Classificati e van segmentatievariabele n (Vri j naar Van Raaij en Verhalle n 1990) 

A.Algemenee segmentatie 

(gedragspatronen, , 

persoonskenmerken) ) 

B.. Domeinspecifieke 

segmentatie e 

(gebruikk van een 

productklasse) ) 

C.. Merkspecif ieke 

segmentatie e 

(gebruikk van een merk) 

Objectief * * 

Inkomen n 

Leeftijd d 

Opleiding g 

Woonplaats s 

Gedragspatronen n 

Gebruiksfrequentie e 

Substitutiee (vervanging 

doorr ander soortgelijk product) 

Complementariteit*** * 

Gedrag g 

Merktrouww (gedrag) 

Gebruiksfrequentie e 

Handelingenn (wat je doet 

omm iets te bereiken) 

Subjectief* * * 

Levensstijl l 

Persoonlijkheid d 

Algemenee waarden 

Interesses,, opinies 

Perceptie e 

Attitude e 

Domeinspecifieke e 

waarden n 

Merktrouww (attitude) 

Preferentie e 

Evaluatiee (waarden) 

Koopintentie e 

** de meetschaal ligt vast. 

*** bij het meten van deze variabelen kunnen verschillende meetprocedures worden 

gebruikt. . 

* * ** aanschaf van een product maakt aanschaf andere producten noodzakelijk (aanschaf 

huis,, meubels nodig) 

1.4.11 Segmentat i e op basi s van demografisch e 
enn socio-economisch e kenmerke n 

Eenn historisch overzicht van het segmentatieonderzoek vinden we bij Cramer 
(1998)) en Hansen (1998). In de beginfase, tot de jaren zestig, maakt men bij seg-
mentatiess gebruik van demografische en socio-economische kenmerken zoals 
geslacht,, leeftijd, woonplaats, inkomen en sociale klasse. Voor de reclame is deze 
periodee een gemakkelijke ti jd. Men kan zich richten op specifieke groepen. Voor 
hett positioneren van huishoudelijke artikelen wordt vaak als beeld gekozen: een 
vrouw,, eenvoudig gekleed met een schort voor, in de keuken. Voor de auto valt de 
keuzee op de chique, slanke blonde dame met dito heer. De Nederlandse samenle-
vingg is dan zeer overzichtelijk. De mensen zijn verdeeld over een aantal groepen 
diee gebaseerd zijn op godsdienst, geslacht en sociale klasse. Men behoort tot de 
arbeidersklasse,, kleine middenstand/ambtenaren of tot de notabelen. Men is 
katholiek,, protestants, joods of niet-gelovig en daarnaast is men man of vrouw. 

Dee afstand tussen de verschillende sociale klassen en de daarbij behorende 
gedragscodess wordt mooi geïllustreerd door de volgende brief uit Brinkgreve en 
Korzec(1978). . 

"Een"Een kruideniersvrouw legt Margriet het volgende probleem voor. Ze had lang 
gespaardgespaard voor een bontmantel en was heel blij toen ze er eindelijk een in haar 
bezitbezit had, totdat ze het volgende bemerkte: ' Het feit, dat ik als winkelierster een 
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bontmantelbontmantel draag, doet ons klanten verliezen... Wij waren op een zondag op 
bezoekbezoek bij kennissen in een andere stad. Op straat ontmoetten wij een klant van 
ons.ons. Zij bekeek ons erg kritisch en de volgende dag toen onze bezorger bij haar 
aanaan de deur kwam, vertelde zij hem, dat zij niets meer van een kruidenier wenste 
tete betrekken wiens vrouw een bontjas draagt... Manlief wil nu niet meer hebben 
datdat ik hem nog draag. Hij is bang dat ik nog meer klanten zal verliezen." (brief uit 
1958) 1958) 

Doorr de grote sociale controle (iedereen kent iedereen) houden de meeste mensen 
zichh strikt aan de regels die binnen hun groep gelden. Een katholiek trouwt met 
eenn katholiek, is lid van de katholieke vakbond (NKV), de Katholieke Radio 
Omroepp (KRO), de Katholieke Volkspartij (KVP), stuurt zijn kinderen naar een 
katholiekee school, gymnastiekvereniging of zangkoor en heeft een heilig ontzag 
voorr wat de kerk zegt, verbiedt of voorschrijft. Voor de andere groeperingen geldt 
hetzelfde.. Hoe men in die tijd over huwelijken tussen personen van verschillende 
geloofsachtergrondd denkt, blijkt uit het volgende antwoord van Margriet 
(Brinkgrevee & Korzec, 1978). 

"Een"Een gemengd huwelijk, meisje lief, is altijd een zeer lastig iets. Ofwel verzaakt 
eeneen van beide partijen aan zijn geloof, of strubbelingen over geloofskwesties tus-
schenschen de echtelieden onderling of met de familie, ofwel krijgt een der partijen 
spijt..spijt.. er zijn allerlei diep treurige verwikkelingen te verwachten bij een gemengd 
huwelijk.huwelijk. Het allerbeste is: er niet aan beginnen, 't Spijt me dat ik misschien 'n 
domperdomper moet zetten op je geluk, maar heusch 't is beter dan men in zijn jeugd wat 
verdrietverdriet heeft om een mislukte idylle dan dat men zijn heele leven de gedachte 
metmet zich meesleept "Er is iets niet in orde in ons huwelijk." (brief uit 1946) 

Behalvee dat men zich bijna uitsluitend beweegt tussen gelijkgestemde geloofsge-
noten,, blijft men ook binnen zijn eigen sociale klasse. Een meisje van stand kan 
niett trouwen met een jongen uit een arbeidersmilieu, ook al is hij door studie 
opgeklommenn tot een andere klasse (Brinkgreve & Korzec, 1978; Rood, 1991). Het 
iss immers ondenkbaar dat de wederzijdse familie aan dezelfde tafel zou moeten 
zittenn bij de bruiloft en verjaardagen. 

Eindd jaren zestig gaat de maatschappij veranderen. De lonen gaan stijgen en de 
mensenn zijn, door een beter vervoer, niet langer gebonden aan hun oorspronkelij-
kee woonplaats. De gevolgen hiervan zijn tweeledig. 

1.. Mensen kunnen producten kopen die voorheen slechts voorbehouden waren 
aann de hogere, rijkere klasse. 

2.. Mensen komen, door een grotere mobiliteit, in aanraking met andere men-
senn en zelfs met andere culturen (vakantie naar het buitenland). De regels 
vann de eigen groep worden losser door invloeden van buitenaf en doordat de 
socialee controle afneemt. Het is niet mogelijk om iedere bewoner van de flat 
tee kennen, zeker niet als men na vijf tot tien jaar weer verhuist. 
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Doorr het losser worden van de regels verliest men houvast bij het bepalen hoe 
menn zich in allerlei situaties dient te gedragen; men neemt gedrag van anderen 
overr en daardoor is de consument voor de reclame niet langer herkenbaar als 
groep.. Dit vervagen van de eigen groep en het steeds meer veranderen in een indi-
viduu blijft doorgaan tot op heden. Bij het opvoeden van kinderen is de vorming 
vann een eigen persoonlijkheid tegenwoordig zelfs norm geworden in de huidige 
maatschappij.. Deze stroming tot individualisering, secularisering en differentiatie 
wordtt postmodernisme genoemd (Van Raaij, 1993). De uitdaging voor de postmo-
dernee consument is een keuze te maken uit de verschillende tradities, stijlen en 
producten,, zowel uit het verleden als uit het heden (Van Raaij, 1993; Rood, 1991). 
Inn plaats van echter een keuze te maken voor één stijl, traditie of tijdsperiode 
maaktt de consument combinaties waarbij vaak één onderdeel overheerst en wordt 
aangevuldd met onderdelen van andere. Dit is op allerlei gebieden te zien. Culinair: 
dee trend om gerechten uit allerlei landen met elkaar te combineren, de zoge-
naamdee fusion keuken. In de mode: spijkerbroek met zijden bloes of jurk met 
legerkistjess en bij het inrichten van de woning: strak modern interieur met antieke 
off oosterse accessoires. 

1.4.22 Segmentat i e op basi s van waarde n 
Dee individualisering van de consument vraagt om nieuwe vormen van segmenta-
tie.. Uit onderzoek is gebleken dat de waarden van de consument zijn gedrag kun-
nenn voorspellen11. Juist daarom spelen waarden in de marktsegmentatie een grote 
rol.. Een van de instrumenten waarmee op basis van waarden wordt gesegmen-
teerd,, is de List of Values (LOV)12. 

Eenn andere segmentatiemethode waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van waar-
denn is een indeling van personen op basis van het leefpatroon dat mensen hebben 
enn de manier waarop ze hun ti jd en geld besteden, ook wel lifestyle genoemd. 
Lifestyless worden gemeten op basis van activiteiten, interessen en meningen, de 
zogenaamdee AIO's (activities, interests, opinions). Plummer (1974) geeft aan dat bij 
segmentatiee op basis van lifestyle de activiteiten van personen gemeten worden 
aann de hand van 

 de wijze waarop mensen hun tijd doorbrengen, 
 wat hun interesses zijn, wat ze in hun omgeving het meest belangrijk vinden, 
 hoe ze over zichzelf en hun omgeving denken, 
 een aantal basisgegevens zoals levensfase, inkomen, opleiding en woon-

plaats. . 

"The"The new construct, life style patterns, combines the virtues of demographics with 
thethe richness and dimensionality of psychological characteristics and depth 
research.research. Life style deals with everyday, behaviorally oriented facets of people as 
wellwell as their feelings, attitudes and opinions" (Plummer, 1974, p.33). 

111 Zie paragraa f 1.3. 

122 De LOV kom t in paragraa f 2.3.3 aan de orde . 
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Dee lifestyle van een persoon heeft een sterke samenhang met de waarden van die 
persoonn (Razaque, 1995). Een lifestyle schept een kader waarin mensen gebeurte-
nissenn kunnen analyseren, interpreteren, conceptualiseren en voorspellen en daar-
naastt dient deze om de waarden die mensen hebben in overeenstemming te bren-
genn met bepaalde gebeurtenissen. Lifestyles zijn niet alleen persoonlijk, maar ze 
veranderenn ook steeds. Mensen willen namelijk de signalen die ze uit de verande-
rendee samenleving ontvangen, verwerken in hun lifestyle, omdat men wil dat die 
inn overeenstemming is met hun eigen waarden en persoonlijkheid (Engel et al., 
1995).. Het bepalen van iemands lifestyle gebeurt met behulp van statements die 
dee AIO's meten. Deze statements noemen we psychografische variabelen. Veel van 
dezee statements vragen impliciet naar de waarden die mensen hebben. 

Opvoedenn van kinderen is op de 

eerstee plaats een taak voor de vrouw 

Inn t i jden van werkloosheid zouden 

gehuwdee vrouwen eerder ontslagen 

moetenn worden dan mannen 

Helemaal l 

mee e 

eens s 

Meee eens Niett eens/ 

niet t 

oneens s 

Mee e 

oneens s 

Helemaal l 

mee e 

oneens s 

(ADMEDIA ,, 1982) 

Inn Nederland is het Psycheonderzoek van VNU uit de periode '78 - '87 een goed 
voorbeeldd van lifestyleonderzoek (ADMEDIA, 1982). Volgens VNU heeft het 
Psycheonderzoekk als doel: 

".... een werkinstrument te zijn waarmee reclame- en/of marketingdoelgroepen 
metmet behulp van life-stylekenmerken nauwkeurig kunnen worden afgebakend en 
vervolgensvervolgens beschreven" (ADMEDIA, 1982, p.6). 

VNUU geeft zelf aan wat er met het onderzoek gedaan kan worden: 

"Het"Het onderzoek verzamelt kenmerken die iets zeggen over de 'belevingswereld' 
vanvan de consument. Over geneigdheden, opvattingen en mentaliteiten die vaak 
méérméér bepalend zijn voor aankoop- en keuzegedrag dan demografische- en socio-
economischeeconomische kenmerken. Kenmerken die de marketing en reclamemaker in staat 
steltstelt die consument of zijn (potentiële) gebruikersgroep beter te leren kennen. 
KenmerkenKenmerken die tekstschrijvers en ontwerpers een beter beeld kunnen geven van 
dede levensstijlen van de mensen met wie zij moeten communiceren" (ADMEDIA, 
1982,1982, p.6). 

Eenn voorbeeld van lifestyleonderzoek op basis van psychografische variabelen dat 
wereldwijdd grote bekendheid heeft gekregen is VALS". In 1983 is de Values and 

133 Op het interne t kunne n belangstellende n aan het VALS-onderzoe k deelneme n op 
http://future.sri.com:80/vals/valshome.html . . 
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Lifee Style (VALS 1) on tw i kke ld door Mitchel l (1983). Hoewel er over waarden 

gesprokenn word t , sluit de indel ing veel meer aan bij de behoeftenhiërarchie van 

Masloww dan bij waarden die mensen hebben. De VALS 1 is een classificatie in 

negenn verschil lende groepen (f iguur 1.8). De basisgedachte achter VALS is, dat 

mensenn te verdelen zijn aan de hand van hun behoeften, door Mitchell waarden 

genoemd,, die voor hen het belangrijkste zi jn. Omdat VALS commercieel word t 

geëxplo i teerd,, is er wein ig achtergrondinformat ie bekend. Wel is er inzicht in de 

vragenn die aan respondenten worden gesteld, maar is er niets bekend over de 

wi jzee waarop de mensen met behulp van die vragen worden ingedeeld in de groe-

pen.. De negen groepen kunnen worden afgezet op twee dimensies: een verticale 

ass waarop de middelen die de respondenten to t hun beschikking staan zijn aange-

gevenn en een horizontale as met daarop de mate van zelfor iëntat ie (Van Raaij & 

Antonides,, 1997). 

achievers s 

, , >. . 

emulators s 

i i i i 

Integrated d 

belongers s 

t t k k 

sustainers s 

> > k, , 

survivors s 

veell middelen 

weinigg midde 

societally y 
conscious s 

f f 
experiential l 

A A 
II - am - me 

* * k k 

en n 

Figuurr 1.8 VALS 1 (Mitchell , 1983, p32) 

Hett schema van f iguur 1.8 laat zien hoe consumenten van survivors kunnen door-

groeienn naar integrateds. Die groei kan op twee manieren, namelijk via de weg 

vann de 'op de bui tenwereld gerichten' en via de weg van de 'op zichzelf gerichten'. 

Hett grootste deel van de mensen kiest de weg van de buitenwereld. Zij vinden het 

belangri jkk om iedereen te laten zien hoe goed ze het hebben en waar ze mee 

bezigg zi jn, de mening van anderen is voor hen erg belangri jk. De groep die de weg 

vann de 'b innenwere ld ' kiest, zijn de mensen die zich weinig gelegen laten l iggen 

aann de mening van een ander. Ze gaan hun eigen weg, zijn kritisch en hebben 

anderenn niet nodig om hun mening te vormen (Franzen & Holzhauer, 1987). 

VALSS 2 is een vervolg op VALS 1 en heeft een iets andere opzet. De verticale as is 

gel i jkk gebleven, maar de horizontale as is veranderd. De verdelingg 'gericht op bui-

tenwere ld '' en 'gericht op zichzelf' is vervangen door een as die loopt van 'princi-

pe',, via 'status' naar 'actie'. In plaats van negen zijn er nog acht groepen aanwezig 

(ziee f iguur 1.9). 
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fu l f i l led d 
(zekerheid) ) 

principee 'X 

believer r 
(vertrouwen) ) 

A A 

actualizer r 
(zelfverwerking) ) 

>k k 

achiever r 
(prestatie) ) 

statuss ' k 

striver r 
(jee best doen) 

>k k 

struggler r 
(inn lever blijven) ) 

veell middele n n 

expenencer r 
(ervaringen) ) 

actiee 'T 

maker r 
(zelff doen) 

t< t< 

weinigg middelen 

Figuurr 1.9 VALS 2 (Van Raaij & Antonides , 1997; Sikkel , 1995) 

Dee VALS is sterk georiënteerd op welvaartsklasse. In de laagste klasse bevinden 
zichh de consumenten die het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. Hun 
enigee doel is voldoende eten, kleding en huisvesting te verkrijgen. In de hoogste 
klassee bevinden zich de meest welvarende consumenten. Zij hebben het gemaakt 
inn het leven. De weg omhoog kan ook in VALS 2 op verschillende manieren verlo-
pen.. Volgens Mitchell (1983) zou een consument alle groepen moeten doorlopen 
voordatt hij in de hoogste groep aankomt. Stapt een consument onderweg in, dan 
mistt die persoon de waarden die gepaard gaan met de overgeslagen groepen. 
Iemandd kan volgens die redenering pas belang hechten aan voldoende eten als hij 
daarr ooit gebrek aan heeft gehad. Een consument gaat pas over naar een volgen-
dee groep als de behoeften, doelen en waarden die bij een bepaalde niveau horen, 
opp de een of andere manier bevredigd zijn. Ook hierin komt de VALS overeen met 
dee behoeftehiërarchie van Maslow. Overigens zullen niet alle consumenten de 
hoogstee groep halen. Verreweg de meeste blijven in de middelste regionen steken. 

Eindd jaren tachtig heeft het lifestyleonderzoek zijn beste tijd gehad. Sampson zegt 
overr lifestyles het volgende: 

"Value"Value based lifestyle segmentation approaches are, quite simply, too general for 
anythinganything other than broad planning. They are interesting, certainly. But are they 
actionable?"actionable?" (Sampson, 1992, p.239). 

Hett doel van lifestyleonderzoek, om vanuit de beschrijving van de persoon ook het 
gedragg te kunnen voorspellen, blijkt bijna nooit mogelijk. Dat wordt veroorzaakt 
doordatt iemand die tot een bepaalde groep met een bepaalde lifestyle behoort, 
zichh niet als zodanig hoeft te gedragen. Vaak streeft zo'n persoon naar allerlei 
zakenn die bij een andere groep horen en zal proberen om juist het gedrag van die 
groepp te vertonen. Zo zijn er mensen die zich diep in de schulden steken om toch 
maarr met allerlei trends mee te kunnen doen. De media vervullen daarbij een 
grotee rol, zij spiegelen de consument een bepaalde lifestyle voor die vaak heel aan-
trekkelijkk is. De consument wil graag tot die groep behoren en koopt producten 
diee bij die lifestyle horen en niet bij zijn eigen lifestyle (Englis & Solomon, 1997). 
Omdatt er aan segmentatie op basis van lifestyle nogal wat haken en ogen zitten, 
ontstaatt er eind jaren '80 behoefte aan een nieuwe methode van segmenteren. 
Watt niet betekent dat segmentatie op basis van lifestyle helemaal verdwijnt. 
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1.4.33 Segmentat i e op basi s va n he t aankoopmomen t 
Vanuitt Psyche ontwikkelen zich in Nederland twee richtingen van segmentatieon-
derzoekk (Cramer, 1998): 
•• De ene richting stelt de vooronderstelling, dat de kenmerken van waaruit 

gesegmenteerdd wordt stabiel zijn, ter discussie (de Momentconsument). 
•• De andere richting gaat wel uit van stabiliteit van de segmentatievariabelen, 

maarr stelt de relevantie van algemene waarden ter discussie (domeinspecifie
kee segmentatie). 

1.4.3.11 De Momentconsumen t 
Mensenn handelen steeds vaker vanuit momentmotivaties of momentbehoeften 
(Vann Hulst & Rodenburg, 1991). Dit betekent dat interesses en behoeften kunnen 
ontstaann die lang niet altijd terug te voeren zijn op vaste socio-economische of 
doorr lifestyle bepaalde kenmerken. Het ene moment is een individu geïnteres
seerdd in een bepaald merk, terwijl hij een volgend moment door een heel andere 
optiee wordt aangetrokken; dit verschijnsel wordt de Momentconsument 
genoemd.. Het model van de Momentconsument is gebaseerd op verschillende 
behoeftepatronenn binnen hetzelfde individu. Het product wordt op een bepaalde 
manierr in de markt gepositioneerd en trekt steeds andere typen kopers aan al naar 
gelangg de behoefte van die koper op dat moment. De koper is dus niet duidelijk te 
typeren,, het product daarentegen wel. Het gevolg hiervan is dat de consument in 
aanrakingg gebracht moet worden met reclame-uitingen voor producten die hij op 
bepaaldee momenten wellicht wil hebben. In plaats van segmenten wordt nu 
gesprokenn over bepaalde doelmarkten waarin mensen soms wel en soms niet val
len.. Conform de theorie zal de consument die altijd een bepaald merk margarine 
koopt,, omdat hij dat altijd al gedaan heeft, verdwijnen en worden vervangen door 
dee consument die Linera koopt op het moment dat de weegschaal te ver doorslaat, 
Becell als de partner te hard werkt en er op het cholesterolgehalte moet worden 
gelett en Bona als het gezellig moet zijn. Daarom moet het product worden aange
kleedd met kenmerken die voor bepaalde personen op bepaalde momenten aan
trekkelijkk zijn. De reclame gaat zich steeds meer richten op het moment van aan
schaf,, gebruik en beslissing. Volgens Van Raaij (1992) moet men zich daarbij wel 
eerstt afvragen wat een moment is, alvorens het in een segmentatietheorie te kun
nenn verwerken. Hij onderscheidt de volgende betekenissen van moment: 

•• Een moment is een stemming. Als 'stemming' heeft het moment de belang
rijkstee invloed op het consumptiegedrag. Consumeren en kopen zijn dan vor
menn van mood management: het bevestigen of versterken van goede stem
mingenn en het verdrijven van slechte. De 'kick van het kopen' leidt tot een 
beteree stemming. Koopgedrag dat tot verslechtering van de stemming leidt, 
dientt vermeden te worden. 

•• Een moment is ook een belangrijk punt in het beslissingsproces. Het aankoop
momentt is dan het doorhakken van de knoop na een proces van afweging van 
dee voor- en nadelen. 

•• Een moment is een speciale gelegenheid. Het is een reden om van het norma
lee gedrag af te wijken, zoals de aanschaf van een duur biermerk voor een 
feestje,, terwijl er normaal gesproken een goedkoper merk wordt gekocht. 
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•• De vierde betekenis van moment is de geanticipeerde situatie. Dit is de relatie 
tussenn het aankoop- en het gebruiksmoment. Houdt de consument voorraden 
aann of koopt hij wat hij nodig heeft? 

Bijj de segmentatie kan de juiste toepassing van de betekenis van moment een ver
fijningg van het segmentatiemodel betekenen. Het wordt dan mogelijk te onder
zoekenn welke en hoeveel consumenten onder bepaalde omstandigheden het pro
ductt of merk zullen aanschaffen. Deze vorm van segmentatie is vooral van belang 
voorr de media. Het gebruik van bepaalde media is sterk moment-afhankelijk. Zo 
wordtt de krant vooral gebruikt voor informatie, de televisie voor ontspanning en 
dee radio staat vooral aan om de rit in de auto of het werk te veraangenamen. 

Volgenss Verhallen (1992) is de verdienste van de Momentconsument boven Psyche 
datt de veronderstelde consistentie en constantheid van het gedrag van de consu
mentt genuanceerd wordt. Voor sommige domeinen is dit belangrijker dan voor 
andere.. Het belang van het toevoegen van de dimensie tijd (moment) is vooral 
groott bij producten die seizoensinvloeden kennen, bijvoorbeeld bij ijs, vakantie
reizenn en kleding. Ook het moment waarop de consument uitspraken doet over 
bepaaldee producten maakt verschil. Zo zijn uitspraken over een bepaald merk was
machinee alleen interessant op het moment dat de consument een wasmachine wil 
gaann aanschaffen. Dit uitspraakmoment is vooral belangrijk bij duurzame produc
ten. . 

1.4.3.22 Domeinspecifiek e segmentat i e 
Bijj domeinspecifieke segmentatie staan waarden en houdingen die voor een 
bepaaldd productveld (domein) geldig zijn, centraal (Cramer, 1998). Deze domein
specifiekee waarden hebben betrekking op een bepaald onderdeel van het gedrag, 
zoalss vakantie, politiek of de consumptie van goederen uit een bepaalde markt. 
Doorr op domeinspecifiek niveau onderzoek te doen, is het mogelijk om de gege
venss die worden verzameld, beter aan te laten sluiten bij hetgeen moet worden 
voorspeld.. Een voorbeeld van domeinspecifiek onderzoek in Nederland is 
Consumindd '91, ontwikkeld door de Perscombinatie en Veldkamp/Marktonder
zoek.. Het doel is: het zoeken van factoren die een verbinding vormen tussen 
mediagedragg en productkeuzegedrag (Bronner, 1996). Het Consumind '91-onder-
zoekk bestaat uit drie stappen: 

•• selectie van dimensies (attitudes, waarden, interessen) die de basis vormen 
vann de segmentatie; 

•• selectie van de domeinen waarvoor die dimensies worden gemeten; 

•• analyse van de data. 

Err is gekozen voor twaalf dimensies die voor ieder domein worden gemeten: invol
vement,, kennis van het aanbod, kwaliteit/prijs, interesse voor nieuwe dingen, 
impulsieff kopen, adviesgevoeligheid, merkbinding, distributiekanaal, geldbeste
ding,, opinieleiderschap, informatie zoekgedrag, beslisproces. Bij de keuze van de 
domeinenn is gestreefd naar variatie. Om dat te bereiken heeft men gebruik 
gemaaktt van de FCB grid™ die twee dimensies koppelt, namelijk: 
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hogee versus lage betrokkenheid bij de keuzen binnen een productveld; 
'Thinking''Thinking' versus 'feeling' (overheerst de 'ratio' of de 'emotie' bij de keuzen 
binnenn een productveld. 

Err zijn elf productvelden onderzocht die in figuur 1.10 in de twee dimensies zijn 
geplaatst. . 

hogee betrokkenheid 

lagee betrokkenheid 

rationee l l 

audiovisueel l 

auto's s 

financiën n 

computers s 

15 5 

emotionee l l 

bovenkleding g 

buitenshuiss eten 

meubelen n 

vakantie e 

cosmetica a 

alcoholischee dranken 

eten// voeding 

Figuurr 1.10 De geselecteerd e domeine n binne n de FCB-gri d (Bronner , 1996, p.50) 

Hett bijzondere van Consumind '91 is de operationalisatie. Alle dimensies zijn voor 
allee domeinen onderzocht. Dit levert een matrix van 12 dimensies bij 11 domeinen 
opp die aan elkaar gekoppeld zijn, doordat men voor alle domeinen dezelfde 
dimensiess heeft gemeten. Hierdoor kan de matrix op drie manieren geanalyseerd 
worden: : 

•• per cel (één dimensie en één domein); 
•• over de rijen /dimensies (uitspraken over één dimensie en meer domeinen); 
•• over de kolommen/domeinen (uitspraken over één domein en meer dimen

sies). . 

Perr dimensie kan de samenhang tussen de domeinen worden bekeken. Als alle 
domeinenn op een bepaalde dimensie min of meer gelijk scoren, is een domeinspe
cifiekee aanpak niet zinvol voor die dimensie. Zo blijkt de dimensie 'voorkeur voor 
speciaalzaakk binnen het productveld' niet erg domeinspecifiek te zijn. Sommige 
productveldenn blijken meer samenhang te hebben dan andere. Zo hebben kle
ding,, cosmetica en voeding een hogere samenhang voor de dimensies interesse, 
kenniss en aankooporiëntatie. De resultaten van Consumind '91 worden niet alleen 
gebruiktt voor mediaplanning, maar ook voor marketingdoeleinden (Bronner, 
1996). . 

144 FCB grid is ontwikkeld door het Amerikaanse reclamebureau Foote, Cone & Belding. 

155 Is niet gebruikt, omdat hier productgroepen in horen die zich waarschijnlijk minder lenen voor domeinspecifieke 

segmentatiee naar oriëntatie- en koopstijlkenmerken; bijvoorbeeld hondenvoer, schoonmaakmiddelen enzovoort. 
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1.4.3.33 Merkspecif iek e segmentat i e 
Eenn volgende stap in het segmentatieproces is die van domeinspecifiek niveau 
naarr merkspecifiek niveau. De consumentenmarkt wordt dan ingedeeld op basis 
vann de kennis, de attitude en het gedrag ten opzichte van het merk (Van Raaij & 
Antonides,, 1997). Bronner (1997) geeft aan dat het belangrijk is te weten in welke 
stagestage of mind de consument zicht bevindt. Kent de consument het merk, heeft hij 
err een binding mee en koopt hij het merk met enige regelmaat? Deze zaken vallen 
onderr de zogenaamde merkresponsen die deel uitmaken van de Reclame Respons 
Matrixx de RMM (figuur 1.11). De merkresponsen zijn te verdelen in effecten die 
reclamee heeft op de kennis en de houding van de consument met betrekking tot 
hett merk, de psychische merkresponsen en de conatieve- of gedragseffecten, de 
zogenaamdee merkgedragsresponsen. 

Volgenss Franzen (1998) maken waarden onderdeel uit van de merkbetekenissen/ 
associaties,, maar in feite komen waarden bijna in alle onderdelen van de RRM 
voor.. Immers waarden beïnvloeden gedrag en attitude. Franzen verdeelt waarden 
inn instrumentele en centrale waarden, hetgeen overeenkomt met de instrumente
le-- en eindwaarden van Rokeach (1973). Daarnaast onderscheidt Franzen nog: 
•• waarden die de consument heeft en door aankoop van een bepaald product 

bevestigt:: de impressieve waarden; 
•• waarden die de consument naar buiten wil laten zien: de expressieve waar

den. . 

Dee waarden die gekoppeld zijn aan een merk duidt hij aan met merkwaarde, het
geenn gedefinieerd kan worden als: 

"Een"Een mentale koppeling van een merkbetekenis aan een waarde op instrumen-
teel,teel, impressief/expressief of centraal niveau" (Franzen, 1998, p.67). 

Viaa het merk kan de consument laten zien welke waarden voor hem/haar belang
rijkk zijn. Franzen verdeelt de merkwaarden in drie groepen (zie figuur 1.12 en 
tabell 1.3): 
•• waarden die voortvloeien uit de producten waaraan het merk verbonden is; 
•• symbolische betekenissen die door het merk aan het product worden 'toege

voegd'; ; 
•• 'koopgedragwaarden' in de betekenis van de functies van merken in het 

koopgedragg zelf (Franzen & Bouwman, 1999). 
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Reclame-inpu t t 

Kenmerkenn van de reclame-uiting of campagne 

a.. boodschap- en presentatiekenmerken 

b.. mediatypekeuze en media-inzet 
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Outputt op individueel niveau 

c c 

D D 

E E 
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reclameresponsen n 
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merkresponsen n 

Merkgedrag g 
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Direct ee effecte n 
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Koopintentie e 
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Experimenteeraankopen n 

Kortetermijn --

effecte n n 

Reclame-awareness s 
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Attitudee t.a.v. reclame

campagne^) ) 

Reclamee involvement 

Merk-awareness s 

Merkbetekenissen/ / 

associaties s 

Merkgevoelens s 

Merkpositionering g 

Merkattitude e 

Merkgedragstendentie e 

Merkrelatie e 

Merksalience e 

Experimenteeraankopen n 

Herhalingsaankopen n 

Sharee of customer 

Langetermijn --

effecte n n 

Campagne-awareness s 

Attitudee t.a.v. 

reclame-campagnes s 

Merk-awareness s 

Merkbetekenissen/ / 

associaties s 

Merkgevoelens s 

Merkpositionering g 

Merkattitude e 

Merkgedragstendentie e 

Merkrelatie e 

Merksalience e 

Continuering g 

herhalingsaankopen n 

Sharee of customer 
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Effecte nn op marktnivea t 

F F Marktresponsen n Afzet t 

Omzet t 

Afzet t 
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Distributie e 

Penetratie e 
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Afzet t 
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Distributie e 
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Prijselasticiteit t 

Brutowinst t 

Nettowinst t 

Winstmarge e 

Cash-flow w 

Rendementt op totaal 

vermogen n 

Financiëlee merkwaarde 
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Figuurr 1.11 De Reclam e Respon s Matri x {Franzen, 1998, pp . 34 en 48) 
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Productwaarden Productwaarden 

-- functionele 
-- sociale 
-- epistemologische 
-- esthetisch 
-- hedonistische 
-- conditionele 
-- holistische 

Koopgedragwaarden Koopgedragwaarden 

vereenvoudiging g 
-- identificatie 
-- herhaling 
zekerheid d 
-- functioneel 
-- sociaal 
risicoreductie e 

Figuurr 1.12 Indelin g merkwaarde n (Franze n & Bouwman , 1999, p.198) 

Eenn uitleg van de begrippen van figuur 1.12 staat in tabel 1.3. 

Zoalss hiervoor al is opgemerkt, is het bij de segmentatie van de markt belangrijk 
omm te weten of de doelgroep homogeen is naar de stage of mind waarin men zich 
bevindtt of anders gezegd, in de mate waarin de consument het merk kent, waar
deertt en gebruikt. Als de doelgroep niet homogeen is wat betreft de stage of 
mind,mind, is het beter om de doelgroep op te delen in verschillende subdoelgroepen 
diee ieder met een eigen campagne worden benaderd. Immers, een consument die 
eenn product nog niet kent, moet op een andere manier worden benaderd dan een 
consumentt die het product al een keer gebruikt heeft of een consument die al 
jarenn gebruiker is van het product. 

Inn figuur 1.13 staat een cirkelvormige verbeelding van de stages of mind om daar
meee duidelijk te maken dat de hiërarchische opbouw per productgroep verschilt. 
Normaall gesproken gaat de kennis over een merk en het gevoel dat men erbij 
heeftt vooraf aan de aankoop (gedrag), maar bij een impulsaankoop gaat gedrag 
vooraff aan de kennis en de attitude ten aanzien van het merk (Bronner & Van 
Rooy,, 1997). De koper doorloopt de stadia in volgorde, maar steeds vanaf het punt 
waaropp hij de cirkel binnenkomt. De richting en het startpunt kunnen per aan
koopp verschillen. 

Inn Nederland is Consumind Plus een voorbeeld van segmentatie op basis van mer
ken.. Het is een variant op Consumind '91. De Momentconsument heeft ook een 
vervolgg gekregen op merkspecifiek gebied en wel Quality Planning16. Bij Quality 
Planningg wordt uitgegaan van het idee dat de beleving van media kan overeenko
menn met de beleving van een product. Hierbij spelen waarden een belangrijke rol. 
Dee mate waarin ze overeenkomen, wordt gezien als maat voor de kracht van de 
communicatiee (Cramer, 1998). 

166 Zie voor een beschrijving van Quality Planning hoofdstuk 2.3.3. 
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Tabell  1.3. Omschrijvin g van de merkwaarde n volgen s Franze n (1999) 

Soor tt  waarde n Omschrijvin g Product --

voorbeelde n n 

Functionelee Capaciteit van producten om instrumentele, utilitaire of 

fysiekee functies mee te verrichten. Ze vloeien voort uit de 

concretee eigenschappen van het product 

Socialee De culturele betekenissen die het gebruik van het product 

vertegenwoordigt,, met name associaties met sociale 

groeperingen. . 

Emotionelee Het vermogen van producten om emoties te activeren en 

stemmingenn te beïnvloeden. 

Epistemologischee De rol die producten spelen bij kennisontwikkeling en 

intellectuelee prikkeling, nieuwsgierig maken, ervaring 

opdoen,, kennis verruimen. 

Esthetischee Het vermogen van een product om te vofdoen aan ons 

gevoell voor schoonheid en aan stijlvoorkeuren. 

Hedonistischee Het vermogen van producten om zintuiglijk genot te 

verschaffen,, plezier te geven of een gevoel van 

welbevindenn op te roepen. 

Situationelee De bijdrage die producten leveren in samenhang met 

specifiekee gebruikssituaties. 

Holistischee De waardering voor de harmonie van het product in al z'n 

aspecten.. De ideale combinatie van de voorgaande waarden. 

Wasmiddelen n 

Geneesmiddelen n 

Verzekeringen n 

Jeanss dragen in 

kantooromgeving g 

Shagg roken 

Videocamera's s 

Dranken n 

Boeken n 

Internet t 

Vakanties s 

Kleding g 

Meubels s 

Genotmiddelen n 

Voedingsmiddelen n 

Restaurantbezoek k 

Champagne e 

Kerstboom m 

Gebruiksvriendelijk k 

++ mooi design 

Merkpersoon-- Menselijke persoonlijkheidskenmerken die aan een merk 

lijkheidd toegeschreven worden 

Gebruikersimagoo Gepercipieerde sociaal-economische eigenschappen en 

persoonlijkheidskenmerkenn van de stereotiepe gebruikers 

vann een merk 

Merkemotiess De associatie van merken met specifieke emoties, of meer 

holistischee affecten. 

Merkwaarden n Dee associaties van een merk met abstracte betekenissen 

Vereenvoudigingg Door de merknaam wordt het makkelijker om een keuze te 

makenn (identificatie) en het merk opnieuw aan te kopen 

zonderr dat er veel nieuwe informatie nodig is (herhaling). 

Zekerheidd Door de merknaam heeft de consument de zekerheid van 

kwaliteit,, continuïteit (functionele zekerheid) het merk 

biedtt zekerheid van goedkeuring door de omgeving 

(socialee zekerheid) 

Nazorgg Merknaam geeft vertrouwen in de maker en de zekerheid 

datt als er iets niet in orde is, de maker van het merk dat 

zall verhelpen. 
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actie:: doen (insturen, 
bellen,, gaan kijken) 

merkbekendheid d 
(brandd awareness) 

actiee (purchase 
facilitation):: praten 

vertrouwdheid d 
(familiarity) ) 

kenniss over het merk 
(knowledge) ) 

sympatie,, binding 
(favourability) ) 

merkwaarden, , 
associaties s 

(values) ) 

Figuurr 1.13 Hiërarchisch e opbou w merkresponse n (Bronne r & Van Rooy , 1997 p.16) 

Ondankss alle nieuwe vormen van segmentatie blijven de oude nog steeds bestaan. 
Welkee methode wordt gekozen, hangt vaak af van de voorkeur van het marke
tingbureauu en van het product waarvoor gesegmenteerd moet worden. Zo is seg
mentatiee op basis van geslacht nog steeds zinvol (Den Boon & Van Niekerk, 1993). 
Hett betreft hier producten die zich specifiek op mannen of vrouwen richten, bij
voorbeeldd Belinda sigaretten en zware shag. Dat het segmenteren op basis van 
lifestylee nog springlevend is, blijkt uit de populariteit van het Socioconsultmodel 
vann Motivaction. Dit model wordt in paragraaf 2.3.3 verder besproken. 

1.55 Waarden en de communicatie met de 
consument t 

1.5.11 Positionerin g van merke n op basi s van waarde n 
Eenn van de vormen om met de consument te communiceren is de positionering van 
merkenn of producten. Producenten positioneren een merk, omdat ze daarmee wil
lenn bereiken dat het merk een speciale plaats in het geheugen van de consument 
inn neemt en zich daarmee onderscheidt van andere merken uit dezelfde product
groep.. Deze positionering is een actieve. De consument positioneert het merk ook. 
Datt blijkt als hij dat merk in de winkel of op een andere plaats tegenkomt. Deze 
positioneringg is een passieve. De producent hoopt dan dat de positionering door 
dee consument overeenkomt met de positionering die hij heeft bedoeld (Van Raaij 
&& Antonides, 1997). Max Havelaar koffie wordt gepositioneerd als 'eerlijke' koffie 
waarbijj een goede prijs betaald wordt aan de kleine koffieboeren. De consument 
ziett vaak alleen de prijs en vindt Max Havelaar koffie 'dure' koffie. 

Producten,, maar vooral merken, kunnen voor consumenten twee soorten functies 
hebben.. Aan de ene kant wil de consument met de aankoop van een bepaald pro-
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ductt of merk zichzelf een prettig gevoel geven: de impressieve functie; aan de 
anderee kant wil de consument aan anderen iets duidelijk maken met de aankoop: 
dee expressieve functie. De aanschaf van een bepaald merk schoenen geeft de con
sumentt bijvoorbeeld de zekerheid dat hij daar lekker op loopt (impressief); hij kan 
err echter ook mee laten zien dat hij geld genoeg heeft om dat merk te kopen 
(expressief).. De consument positioneert zichzelf min of meer op dezelfde manier 
alss een merk. 

Aangenomenn mag worden dat het vooral de benefits van een product zijn die voor 
dee consument van belang zijn. Daarom vormen deze benefits het uitgangspunt 
vann de positionering. Deze benefits worden dan gekoppeld aan de eigenschappen 
vann het product en/of aan de waarden van de consument (Van Raaij & Antonides, 
1997).. Van Raaij onderscheidt vier vormen van positionering: 

•• Eigenschapspositionering: de voordelen die het product levert worden 
gekoppeldd aan de eigenschappen van het product. Becel is cholesterolverla
gendd en beschermt je hart en bloedvaten. 

•• Waardepositionering: de voordelen die het product levert, worden gekop
peldd aan de waarden die de consument heeft. De reclames voor wegwerplui-
erss tonen allerlei bezittingen en gedragingen uit het leven van de consument 
diee de waarden van de consument symboliseren. Bij luiers zijn allemaal blije 
baby'ss te zien die zeer ondernemend zijn, vaak met blije, zorgzame moeders 
enn dat allemaal dankzij de luier die de billetjes droog houdt. Een andere 
mogelijkheidd bij waardepositionering is dat deze los staat van de voordelen 
vann het product, maar rechtstreeks gekoppeld wordt aan de waarden van de 
consument.. Het merk symboliseert waarden. Zo symboliseert de reclame van 
Zeeuwss Meisje de zuinigheid, maar zegt niets over de eigenschappen van de 
margarine. . 

•• Tweezijdige positionering: de voordelen van het product worden zowel met 
dee producteigenschappen als met de waarden van de consument gekoppeld. 
Inn dit geval wordt de hele means-end chain gebruikt (eigenschap, voordeel, 
waarde).. Van Raaij geeft aan dat deze vorm daardoor zeer sterk is. 

•• Uitvoeringspositionering: het merk of product wordt in de communicatie 
gekoppeldd aan een uniek element of symbool. Flipje van de Betuwe is zo'n 
symbool. . 

1.5.22 Waar kome n waarde n no g meer voo r in de 
market ingcommunicat i e e 

Overall waar mensen zijn, zijn toepassingen van waarden te zien. Onze westerse 
maatschappijj is voor het grootste deel gebaseerd op christelijke waarden. De Tien 
Gebodenn staan aan de basis van onze samenleving en zijn voor een deel, in andere 
bewoordingen,, in onze grondwet terug te vinden. Het gelijkheidsbeginsel en het 
watt voor een ander over hebben kunnen veel van de daden en wetten van de 
overheidd verklaren. De inrichting van het huis laat vaak al zien welke waarden in 
hett leven van de bewoners een rol spelen. Zijn ze traditioneel ingesteld of 
modern?? Is het gezellig, houden ze van gemakkelijk/comfortabel of straalt de 
inrichtingg uit dat ze geld hebben? Niet alleen het interieur is veelzeggend over de 
bewoners,, maar ook steeds meer het exterieur. De aankleding van de tuin wordt 
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steedss meer een manier om te laten zien wie en wat men is. Van Japanse grindtuin, 
filosofisch ee reflecti e van de dagelijks e beslommeringen , tot de tuin vol met 
Blokkerdesignn als symbool van eigentijd s zijn (Motivaction, 1998). 

Voorall bij het aanprijzen en verkopen van producten spelen waarden een grote 
rol.. Zowel bij de distributie van producten, de verkoop, de verpakking als de recla
mee komen ze voor. Een aantal voorbeelden van waarden op de genoemde terrei
nenn van verkoop worden nu wat nader bekeken. 

Distributie Distributie 
Hett uitstralen van een bepaalde statu s wordt vaak verkregen door de aankleding 
vann de etalage; bijvoorbeeld de echte goudsmid met de smaakvol ogende etalage 
off de cash-and-carryachtige juwelier met de volgestouwde vitrines. 

Dee Gamma heeft een tijdlang de slogan gehad doe het samen met Gamma. Dit 
werdd gecommuniceerd in allerlei handige gratis folders over een aantal doe-het-
zelff onderwerpen. 

Kledingwinkelss voor jongeren stralen het jon g zijn uit door de aankleding van de 
winkel,, het jonge personeel (gekleed in kleding die ze zelf verkopen) en muziek 
diee vooral jongeren aanspreekt. 

Personeel Personeel 
Dee supermarkten profileren zich onder andere met het behulpzam e en beleefd e 
personeel.. De caissières moeten cursussen volgen in klantvriendelijkheid. 

Verzekeringsmaatschappijenn tonen in hun reclamespotjes zeer deskundi g uitzien
dee mensen. De deskundigheid wordt dan vaak uitgebeeld door de laptop en het 
driedeligg kostuum. De kapiteins op de Amsterdamse rondvaartboten dragen een 
uniformm dat wel erg veel lijkt op het uniform van de kapitein op de grote vaart. 
Hierdoorr krijgen zij een bepaald gezag. 

Eenn kok draagt meestal witte kleding. Hiermee wordt aangetoond dat het in de 
keukenn van het restaurant schoo n is. 
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Verpakking Verpakking 
Vaakk wordt gekozen voor een traditionel e uitstraling, daarmee aangevend dat het 
product/merkk al heel lang bestaat en dus goed is. Douwe Egberts koffie en Zeeuws 
Meisjee margarine zijn daar voorbeelden van. En passant straalt Zeeuws Meisje ook 
nogg de waarde zuini g uit door de margarine in een no-nonsense papiertje te verpak
ken,, niks glimmend zilverpapier of fraai plastic kuipje dat een 'sieraad' op tafel is. 

Dee vruchtensappen zitten in verpakkingen bedrukt met afbeeldingen van het fruit 
datt erin zit. Dit geeft een idee van gezond . Ook allerlei informatie over bacteriën 
diee zijn toegevoegd, fermentatieprocessen die zijn uitgevoerd, suggereert een 
positieff effect op de spijsvertering en, meer in het algemeen, de gezondheid. 

Wiee een doos bonbons koopt om vrouw of vriendin te verwennen , koopt behalve 
eenn paar bonbons voornamelijk lucht. Die lucht is dan wel mooi verpakt en dat 
mooiee uiterlijk geeft een gevoel van luxe . 

Reclame Reclame 
Hierr kan men te kust en te keur voorbeelden van waarden vinden. Enkele worden 
hierr belicht, omdat ze extra duidelijk zijn of zeer veel worden toegepast. 

Dee reclame van Aegon waarbij een paard dat voor de koets is gespannen, zich los
ruktt uit het tuig, is een voorbeeld van vrijheid , of letterlijk niet in het gareel wille n 
lopen . . 

Ookk reclames over maandverband gebruiken de waarde vrijheid nogal eens, hier
meee aangevend dat men zich ondanks die moeilijke maandelijkse periode toch vrij 
kann voelen, als men maar het aangegeven merk maandverband gebruikt. 

Inn veel reclames wordt harmoni e of 
gezellighei dd  als belangrijk gezien om 
hett product te positioneren. Vooral de 
fabrikantenn van koffie, soep en andere 
etenswarenn menen het product goed te 
verkopenn als ze een flinke portie gezel
ligheidd en/of harmonie in hun reclame 
stoppen.. Een wat meer bijzondere toe
passingg van de waarde harmonie is te 
vindenn in een advertentie van Schaap-/-
Citroenn voor horloges. Samen met de 
waardenn precisi e en stij l wordt hiermee 
dee essentie weergegeven van wat een 
horlogee moet zijn. 

Eenn reclame waarin een groot aantal 
werkgerelateerdee waarden voorkomen, 
iss de spot van Commit Arbo die een 
blaffendee baas ten tonele voert die met 

W att N i c o l e U p ho f f - B e c k er 
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eenn soort schrikbewind zijn personeel aan de gang wil krijgen of houden. 
Uiteindelijkk blijkt hij toch ook weer gehoorzaamhei d verschuldigd aan de 
chauffeurr van de auto die hem afvoert. Tijdens de spot klinkt een stem op de ach
tergrondd die de volgende opmerkingen maakt: "Daar is de baas, die gaat zijn men-
senn motiveren , zorgen dat ze op tij d zijn , dat ze niet te vaak ziek zijn, dat ze goed 
werkk levere n en hart voo r de zaak hebben" . 

1.66 Probleemstellin g of waaro m di t 
onderzoe k k 

Inn paragraaf 1.2.1 is aangegeven dat waarden cultureel bepaald zijn. Volgens 
Hofstedee (1991) wordt maar een deel van de waarden die een volk heeft, terugge
vondenn in andere culturen. Een illustratie hiervan is het onderzoek van 
Posthouwerr en de artikelen uit de NRC. Het onderzoek van Rokeach is gedaan voor 
dee VS en wel voor de Midwest. Het is niet aannemelijk dat waarden die Rokeach 
gevondenn heeft voor de VS zonder meer te transponeren zijn op andere culturen 
inn andere landen. Desondanks wordt door de marketingwereld nog zeer veel 
gebruikk gemaakt van de waardelijst van Rokeach. Vaak heeft deze dan een andere 
naamm gekregen en zijn er wat waarden toegevoegd of juist afgehaald, maar de 
basiss blijft hetzelfde: een waardelijst die niet door onderzoek in Nederland is ver
kregen,, maar die gebaseerd is op waarden uit de VS. 

Inn paragraaf 1.2.2 komt naar voren dat het onderzoek van Rokeach niet alleen 
vanuitt de culturele verschillen eigenlijk niet gebruikt kan worden, maar dat het 
mogelijkk ook nog gedateerd is. Immers, zoals onder andere blijkt uit het voorbeeld 
vann brieven aan de Margriet, veranderen waarden wel degelijk. Het onderzoek 
vann Rokeach is uitgevoerd in 1968. De kans dat in de dertig jaar daarna de waar
denn die mensen hebben nog geheel onveranderd zijn, is bijzonder klein. In ieder 
gevall zullen er verschuivingen in waardehiërarchieën zijn opgetreden. De kans is 
groott dat bepaalde waarden die Rokeach gebruikt in zijn waardeonderzoek, niet 
meerr een hoge prioriteit hebben en zouden daarom niet langer in de waardelijst 
moetenn worden opgenomen. In paragraaf 1.2.1 is reeds genoemd dat de Rokeach-
waardee 'verlossing' door de meeste Nederlanders niet meer begrepen wordt. 

Waardenn zijn van groot belang voor de marketingwereld. Zoals in paragraaf 1.4 al 
aangegevenn is, worden waarden gebruikt om consumenten te segmenteren. Op 
grondd van waarden die mensen hebben, worden ze in bepaalde groepen onder
verdeeld.. De bedoeling is dat deze groepen gekoppeld kunnen worden aan pro
ductenn en/of merken die bij deze waarden horen. In het verlengde hiervan wor
denn waarden gebruikt om merken van elkaar te onderscheiden via positionering. 
Hett merk wordt dan aangekleed met waarden. Het merk krijgt hiermee een eigen 
identiteit,, hetgeen vooral van belang is als er verder weinig verschil tussen de mer
kenn zit. Sigarettenfabrikanten maken daar veel gebruik van (Marlboro: stoer/ 
avontuur,, Stuijvesant: ontdekking) en margarines (Becel: gezond, Bona: gezellig, 
Linera:: slank zijn). Een andere reden om het merk aan bepaalde waarden te kop
pelenn kan zijn om het aantrekkelijk te maken voor een bepaalde doelgroep 
(Kindersurprise:: verrassing/lekker). In paragraaf 1.5 is zowel positionering van een 
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productt of merk als de communicatie met de consument aan de orde geweest. Ook 
bijj dat laatste wordt veel gebruik gemaakt van waarden. 

Alss waarden zo'n belangrijke plaats in de marketing innemen, is het uiteraard wel 
noodzakelijkk dat de waarden die gebruikt worden ook werkelijk de waarden van 
dee doelgroep zijn. Het opstellen van een waardelijst die voor alle Nederlanders te 
gebruikenn is, is gezien de culturele bepaaldheid van waarden, niet goed mogelijk. 
Dee waarden van autochtone en allochtone Nederlanders zijn niet zonder meer 
overeenkomstig. . 

Voorr de wetenschap is het van belang dat een onderzoek controleerbaar, 
betrouwbaarr en herhaalbaar is. Dat is met het onderzoek van Rokeach niet het 
geval.. De manier waarop Rokeach aan zijn waarden komt is niet geheel duidelijk, 
zoalss in hoofdstuk 2 nog zal blijken. Rokeach geeft zelf aan (Rokeach, 1973, p. 30) 
datt het aanbeveling zou verdienen om het onderzoek, onder dezelfde condities17, 
opnieuww uit te voeren en dan de resultaten te vergelijken. Dat is tot nu toe nooit 
gebeurd.. Door de enorme ontwikkeling die de elektronische dataverwerking 
inmiddelss heeft doorgemaakt, is een waardeonderzoek niet meer het monniken
werkk dat Rokeach verricht heeft. Een controleerbaar onderzoek is nu veel beter 
mogelijkk dan in zijn ti jd. 

Opp grond van bovengenoemde redenen is het daarom nu tijd voor een nieuwe 
fundamentelee waarde-inventarisatie. Zo'n onderzoek dient dan aan de randvoor
waardenn te voldoen dat het 
•• up to date is, 
•• gericht is op de Nederlandse cultuur (voorlopig de autochtone Nederlander), 
•• controleerbaar, betrouwbaar en herhaalbaar is. 

Uitt het voorgaande vloeien de volgende onderzoeksvragen voort: 
•• Welke waardeomschrijvingen zijn er (in Nederland)? 
•• Hoe zijn deze waardeomschrijvingen te groeperen in dimensies? 

Dee resultaten van zo'n onderzoek kunnen aanleiding geven tot nieuwe meet
instrumentenn en procedures voor toegepast markt- en communicatieonderzoek. 

177 Zie de gehanteerd e werkwijz e doo r Rokeac h in 2.2.4. 
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2 2 
Fundamentel e e 
waarde-inventarisatie s s 

2.11 Inleidin g 
Ditt hoofdstuk is geheel gewijd aan verschillende fundamentele waarde-inventari
saties.. Hieronder worden onderzoeken verstaan waarin niet alleen waarden van 
personenn of merken worden gemeten, maar waarin ook de waarden zelf object 
vann onderzoek zijn. In paragraaf 2.2 komt het onderzoek van Rokeach zeer uitge
breidd aan de orde. Dit gebeurt enerzijds, omdat Rokeach bij dit onderzoek als 
belangrijkk referentiekader heeft gefungeerd en anderzijds, omdat de Rokeach-
waardelijstt wereldwijd wordt gebruikt in de marketing. In paragraaf 2.3 wordt 
teruggekomenn op onderzoek, waarbij over culturen heen naar waarden wordt 
gekeken.. Aan de hand van een serie onderzoeken van Schwartz wordt ingegaan 
opp de vraag op welke wijze culturen met elkaar kunnen worden vergeleken. Een 
geheell eigen theoretische invalshoek wordt gebruikt door Vyncke. Hij definieert 
waardenn als 'gelukscriteria'. Tot wat voor resultaten dat leidt, wordt besproken in 
paragraaff 2.4. In paragraaf 2.5 wordt een aantal voorbeelden gegeven van het 
gebruikk van waarden in vooral het Nederlandse marktonderzoek. En tenslotte 
wordtt in paragraaf 2.6 een overzicht gegeven van de herkomst van de waarden uit 
dee genoemde onderzoeken en daarmee wordt de wenselijkheid van een nieuwe 
inventarisatiee opnieuw aangetoond. 

2.22 Rokeac h 
Aann de wieg van het waardeonderzoek op grote schaal staat Milton Rokeach. Zijn 
grotee invloed blijkt wel uit het feit dat zijn instrumentele- en eindwaarden nog 
steedss wereldwijd worden gebruikt om consumentenonderzoek te doen. 
Daarnaastt zijn veel waardelijsten van andere onderzoekers gebaseerd op de 
Rokeachwaardelijst;; wijzigingen ten opzichte van Rokeach hierin zijn slechts mar
ginaal.. Rokeach zelf was er helemaal niet zo van overtuigd dat hij nu de enig 
mogelijkee keuze had gemaakt; uit zijn eigen werk (Rokeach, 1973, p.30) blijkt, dat 
hijj zeer geïnteresseerd was in vergelijkingen met resultaten van anderen die fun
damenteell onderzoek op het gebied van waarden verrichtten: 

"As"As can be seen, the overall procedure employed in selecting the two lists is admit-
tedlytedly an intuitive one, and there is no reason to think that others working inde-
pendentlypendently would have come up with precisely the same list of 18 terminal and 18 
instrumentalinstrumental values. It would be interesting to see which values others might pro-
duceduce working independently and using the same criteria that have been described 
here". here". 
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Wetenschappelijkk herhalingsonderzoek is tot op heden nooit tot stand gekomen, 
althanss niet op de schaal van het Rokeach-onderzoek. Zijn resultaten zijn echter 
well vaak tot standaard verheven en, zeker bij het commerciële markt- en commu
nicatieonderzoek,, bijna blindelings aanvaard. Bij veel marktonderzoekbureaus 
vormenn de Rokeach-waarden een standaard meetinstrument dat op routinemati
gee manier wordt ingezet. 

2.2.11 Waarde n volgen s Rokeac h 
Volgenss Rokeach is het gedrag dat de mens vertoont het resultaat van het relatie
vee belang van alle waarden die op dat moment een rol spelen. Waarden zijn vol
genss hem geordend in een zogenaamd waardesysteem. Een waardesysteem is een 
aangeleerdee ordening van principes en regels die kunnen helpen om te kiezen tus
senn alternatieven, conflicten op te lossen en beslissingen te nemen. Het is volgens 
Rokeachh niet zo, dat het hele waardesysteem steeds wordt geactiveerd. Alleen die 
waardenn die op een bepaald moment nodig zijn om een beslissing te nemen of een 
oordeell te geven, spelen een rol. De overige, niet-relevante waarden worden 
genegeerd. . 
Bijj het begrip waarde maakt Rokeach vijf assumpties: 

•• Het totale aantal waarden dat een mens heeft is klein. 
•• Alle mensen, waar dan ook, hebben dezelfde waarden maar in verschillende 

gradaties. . 
•• Waarden zijn op prioriteit geordend in waardesystemen. 
•• De grondslag van waarden is terug te voeren op cultuur en de regels die bij 

eenn bepaalde maatschappij horen. 
•• Het belang van waarden wordt duidelijk in bijna alle takken van sociale 

wetenschap. . 

Waardenn verschillen in een aantal opzichten van andere psychologische begrip
pen,, zoals attitudes, sociale norm, behoeften of karaktertrekken. Hierop wordt in 
paragraaff 2.2.2 dieper ingegaan. 

Dee definitie die Rokeach (1973, p.5) geeft van een waarde is als volgt: 

"A"A value is an enduring belief that a specific mode of conduct or end-state of exis-
tencetence is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of con-
ductduct or end-state of existence." 

(Een(Een waarde is een duurzame overtuiging dat een bepaalde gedragswijze of eind-
toestandtoestand persoonlijk of sociaal te verkiezen is boven een tegenovergestelde of 
omgekeerdeomgekeerde gedragswijze of eindtoestand). 

Dee begrippen uit de definitie worden door Rokeach stuk voor stuk toegelicht. 
Duurzaam:: een waarde verandert niet snel, maar kan wel op de langere termijn 
veranderen.. Als een waarde niet zou kunnen veranderen, dan zouden persoonlijke 
enn sociale veranderingen onmogelijk zijn. Als een waarde snel zou veranderen, 
dann was de continuïteit van onze samenleving in gevaar. Wanneer een kind 
opgroeit,, worden waarden door zijn opvoeders in een min of meer willekeurige 
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volgordee aan de orde gesteld: 'Marcel mag niet jokken', 'Marjolijne moet lief zijn', 
'Petertjee moet doen wat papa zegt'. De waarden worden dan vaak als absolute 
waarhedenn voorgesteld die altijd opgaan. Dus niet een beetje eerlijk, een beetje 
lieff of een beetje gehoorzaam, maar 'eerlijk zijn', 'lief zijn' en 'gehoorzaam zijn' is 
watt wordt na gestreefd. Naarmate het kind opgroeit, komt het in situaties waarbij 
meerr dan één waarde tegelijkertijd een rol speelt. Door in deze omstandigheden 
eenn keuze te maken voor de belangrijkste waarde op dat moment, wordt in de, tot 
dann toe nog geïsoleerde waarden, een hiërarchie gevormd. Het gedrag van de per
soonn is dan het eindresultaat van het relatieve belang dat waarden hebben die op 
datt moment een rol spelen. Deze samenhang in waarden is essentieel in de theo
riee over veranderingen in waarden op de lange termijn en de manier waarop vol
genss Rokeach waarden moeten worden gemeten. 

Belief ::  een waarde is een 'prescriptive or proscriptive belief', oftewel een overtui
gingg die een bepaald gedrag voorschrijft of juist verbiedt. Het is een overtuiging 
waarr een mens op reageert met een bepaalde voorkeur. Een waarde heeft een 
cognitieve,, een affectieve en een gedragscomponent. Door de cognitieve compo
nentt weet een persoon hoe hij zich correct moet gedragen en wat het uiteindelij
kee doel is waarnaar hij moet streven. Door de affectieve component kan een per
soonn ook emotioneel een afweging maken. Hij kan gevoelsmatig iets goed- of 
afkeuren.. En door de gedragscomponent kan een waarde bij activering leiden tot 
eenn bepaald gedrag. 

Gedragswijz ee of eindtoestand : Rokeach onderscheidt twee soorten waarden, 
namelijkk instrumentele- en eindwaarden. De instrumentele waarden geven aan 
hoee iemand zich zou moeten gedragen en de eindwaarden wat iemand wil berei
ken.. Deze laatste is de eindtoestand. Het verschil tussen beide waarden zit in de 
onderlingee relatie. Er is een functionele relatie tussen beide soorten waarden. De 
instrumentelee waarde dient als middel om de eindwaarde te bereiken. Dit houdt 
niett in dat er een één op één relatie is. Verschillende instrumentele waarden kun
nenn bijdragen aan één bepaalde eindwaarde, terwijl één instrumentele waarde 
kann bijdragen aan meerdere eindwaarden. Zelfs is het mogelijk dat een eindwaar
dee verwijst naar een andere eindwaarde of een instrumentele waarde naar een 
anderee instrumentele waarde. Omdat veel instrumentele waarden leiden naar een 
aantall ideale doelen (de eindwaarden) is er ook een verschil in aantallen. Volgens 
Rokeachh heeft een volwassen persoon ongeveer twintig eindwaarden en zo'n 
zestigg tot zeventig instrumentele waarden. 

Eindwaardenn kunnen verder worden onderverdeeld in: gericht op de eigen per
soonn (persoonlijke waarden) en gericht op de maatschappij (sociale waarden). 
Mensenn met verschillende waardesystemen kunnen daardoor onderling zeer ver
schillendd zijn in houding en gedrag. Bij sommigen ligt de nadruk op eigen geluk, 
anderenn vinden het belangrijker dat andere mensen het goed hebben. Ook de in
strumentelee waarden kunnen verder worden onderverdeeld, namelijk in morele 
waardenn en competentiewaarden. Morele waarden hebben invloed op het gedrag 
enn zijn sociaal gericht. Ze hebben met geweten te maken en kunnen schuldgevoe
lenss oproepen, omdat iemand iets verkeerd doet. De competentiewaarden zijn op 
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dee eigen persoon gericht en kunnen leiden tot gevoelens van schaamte over 
incompetentie.. Er kunnen conflicten ontstaan tussen morele waarden onderling 
('eerlijkk zijn' met 'aardig zijn'), tussen competentiewaarden ('fantasie hebben' met 
'logischh denken') en tussen morele- en competentiewaarden ('beleefd zijn' en 'kri
tischh zijn'). Hoewel het voor de hand lijkt te liggen dat persoonlijke eindwaarden 
samengaann met instrumentele competentiewaarden en dat sociale eindwaarden 
samengaann met instrumentele morele waarden, hoeft dat niet zo te zijn. Het is 
heell goed mogelijk dat iemand die zeer maatschappijgericht is, toch zelf zo goed 
mogelijkk wil presteren, terwijl het ook mogelijk is dat iemand die erg op zijn eigen 
ikk gericht is, hoge morele eisen aan zichzelf stelt (Rokeach, 1973). 

Hett  verplichtend e karakte r van waarden : niet alle waarden hebben een verplich
tendd karakter. Het zijn vooral de morele maatschappelijke waarden die als ver
plichtingg worden ervaren. Rokeach zegt het als volgt: 

"It"It would thus appear that 'oughtness' is not necessarily an attribute of all values. 
TheThe more widely shared a value, the greater the societal demands placed upon us 
andand therefore the greater the 'oughtness' we experience. The 'oughtness' of cer-
taintain values is seen to originate within society, which demands that all of us behave 
inin certain ways that benefit and do not harm others" p.9. 

Voorr eindwaarden of instrumentele competentiewaarden is de druk van de maat
schappijj veel minder of zelfs helemaal niet aanwezig. 

Eenn opvattin g over wat wenselij k is: een persoon zal kiezen voor een bepaald 
gedrag,, omdat dat de voorkeur heeft ten opzichte van tegenovergesteld gedrag. 
Zoo zullen sommige mensen kiezen voor 'verantwoordelijk gedrag' boven 'onver
antwoordelijkk gedrag'. Een persoon zal ook kiezen voor een bepaalde eindtoe
standd boven een andere eindtoestand. Iemand zal 'schoon willen zijn' in plaats van 
vuil.. De voorkeur voor een bepaald gedrag of eindtoestand hangt niet alleen af 
vann een vergelijking met het tegenovergestelde, maar ook van een vergelijking 
mett andere waarden in hetzelfde waardesysteem. De voorkeur gaat uit naar dat 
gedragg of die eindtoestand die het hoogste is in de waardehiërarchie, zoals kiezen 
voorr een bepaalde ambitie in plaats van voor eerlijk zijn. 

Ietss  dat persoonlij k of sociaa l de voorkeu r heeft : als men aanneemt dat de waar
denn die iemand heeft zijn opvatting weergeven van wat wenselijk is, kan de vraag 
wordenn gesteld: 'Voor wie heeft het de voorkeur, voor de persoon zelf of voor 
anderen?'' Als een persoon vertelt welke waarden hij heeft, mag men niet automa
tischh aannemen dat die persoon vindt dat die waarden in gelijke mate voor hem 
zelff en voor anderen gelden. Dit komt tot uitdrukking in de zegswijze: 'Kinderen 
magg je wel zien maar niet horen'. Met deze uitdrukking wordt aangegeven dat er 
verschill moet zijn tussen het gedrag van volwassenen en van kinderen. Een per
soonn zal verschil maken tussen jong en oud, mannen en vrouwen, arm en rijk enzo
voort.. Waarden kunnen op veel verschillende manieren als standaard worden toe
gepast,, zowel als een enkelvoudige, een dubbele als een driedubbele standaard. 
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Watt een persoon voor zichzelf acceptabel vindt, accepteert hij nog niet van een 
ander.. (Ouders vertellen zelf een leugentje om bestwil, maar accepteren dat niet 
vann hun kinderen (enkele standaard)). Zaken die iemand van de ene persoon wel 
kann accepteren, accepteert hij niet van een andere persoon (een man accepteert 
vann zijn vrouw kritiek op zijn kleding, omdat hij weet dat ze wil dat hij er netjes 
uitziet,, maar hij accepteert geen kritiek op zijn kleding van een collega (dubbele 
standaard)).. Een voorbeeld van een driedubbele standaard is de situatie waarin 
Clinton,, president van de VS, in 1998 terecht was gekomen. Clinton werd beschul
digdd van seksuele contacten met enkele vrouwen, hetgeen hij ontkende. 'Vreemd 
gaan'' mag niet, maar wordt door veel mensen toch gedaan. Zelfs een aantal van 
dee republikeinse aanklagers bleek later zelf 'vreemd te zijn gegaan'. Hier ontstaat 
dee situatie dat iets wat niet mag, door velen wordt gedaan (enkele standaard), 
doorr bijna iedereen wordt geaccepteerd (dubbele standaard), maar als een 
publiekk persoon (Clinton) het doet, voelen andere publieke personen, waarvan 
eenn aantal het ook doet (republikeinse congresleden), zich gedwongen om het 
aann de kaak te stellen (driedubbele standaard). 

Hett al of niet gebruiken van waarden als enkelvoudige of meervoudige standaard 
zouu volgens Rokeach kunnen samenhangen met het al of niet competitief zijn van 
dee relatie tussen personen. In competitieve omstandigheden worden waarden als 
dubbelee standaard toegepast, terwijl in coöperatieve omstandigheden waarden 
alss enkelvoudige standaard worden toegepast. 

Samenvattend: : 

Eenn waarde volgens Rokeach is: 

•• een duurzame ove r tu ig ing 

-»» die n iet snel verander t , maar wel kan veranderen 

-*-* die gebaseerd is op kennis over hoe men zich moet gedragen 

—»» die gebaseerd is op emot ies waarmee je zaken kan goed- of a fkeuren 

-»» die le id t t o t een bepaald gedrag 

•• dat een bepaalde wijze van gedrag of eindtoestand te verk iezen is boven een andere 

w i jzee van gedrag of e ind toes tand. 

-»» wijze van gedrag = instrumentele waarde ^ — • morele waarde -» beïnvloeden gedrag 
\\ en zijn sociaal gericht 

\\ (schuldgevoel) 

^^ competentiewaarde -» op eigen persoon 
gericht t 
(schaamtegevoel) ) 

->> eindtoestand = eindwaarde ^ ^ ik-gericht 

^^ maatschappijgericht 

•• waarden hebben een verp l ich tend karakter. 
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2.2.22 Verschille n tusse n waarde n en ander e psychologisch e 
begrippe n n 

Rokeachh heeft uitgebreid aandacht geschonken aan de vergelijking tussen waar
denn en andere verwante psychologische begrippen, zoals attitude, sociale norm, 
behoeften,, karaktertrekken en interesses. Het onderscheid tussen waarden en 
dezee begrippen is soms lastig aan te geven en kan gemakkelijk tot verwarring lei
den.. In tabel 2.1 staat een schematisch overzicht van de verschillen die er volgens 
Rokeachh tussen waarden en bovengenoemde begrippen bestaan. 

Tabell 2.1 Schematisc h overzich t van verschille n tusse n waarde n en ander e psychologi -

sch ee begrippe n 

Waard e e Attitud e e 

gaatt om één over tu ig ing 

st i jg tt boven onderwerpen en situatie ui t 

iss een r icht l i jn /standaard 

daarvann heeft een persoon er enkele tientallen 

neemtt een meer centrale posit ie in in de 

persoonl i jkheidd en het cogni t ief systeem van 

iemandd dan at t i tude, is daarom een deter

minantt van at t i tude en gedrag 

heeftt een directe verbinding met motivat ie 

heeftt rechtstreeks betrekking op de aan-

passings-,, zelfverdediging-, kennis- en 

zelfverwezenl i jk ingsfunct ies s 

wordtt gevormd door een systeem van overtui

gingenn en evaluaties ten aanzien van een be

paaldd object 

iss gericht op één speciaal onderwerp of situatie 

iss geen r icht l i jn/standaard 

daarvann heeft een persoon er duizenden 

heeftt een indirecte verbinding met motivat ie 

heeftt daar slechts zijdelings mee te maken 

Waard e e Social ee nor m 

refereertt aan wi jze van gedrag of gewenste 

eindtoestand d 

staatt boven specifieke situaties 

iss persoonli jk en innerl i jk 

refereertt alleen aan wijze van gedrag 

schrijftt een bepaald gedrag voor of verbiedt 

juistt gedrag in specifieke situaties 

iss onderl ing en uiterl i jk 

Waard e e Behoeft e e 

komtt bij mensen voor naast behoeften 

zi jnn de cognit ieve verschijningsvorm en 

omzet t ingg van behoeften en de mens is de 

enigee die deze t ransformat ie kan maken 

komtt ook bij dieren voor, maar waarden niet 

Waard e e Karaktereigenschappe n n 

kunnenn veranderen 

wordenn gebruikt om karaktertrekken te 

vergoel i jken n 

kunnenn niet veranderen 

Waard e e Interess e e 

iss een r icht l i jn 

beperktt aantal 

iss beperkter dan waarde, is slechts een aspect 

vann waarde 

iss geen r icht l i jn, heeft geen 'moeten ' karakter 

geenn beperkt aantal 

l i j k tt op at t i tude 
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2.2.33 Functie s van waarde n en waardesysteme n volgen s 
Rokeac h h 

Eenn fundamentele vraag is: waar dienen waarden voor? In het algemeen wordt 
aangenomenn dat er iets in de menselijke geest is dat het mogelijk maakt om over 
allerhandee zaken in het leven te oordelen (Franzen, 1997); om tussen alternatieven 
tee kunnen kiezen; het gedrag te kunnen sturen. Een tweetal voorbeelden als illu
stratie: : 
•• Op 18 december 1998 wordt Van Buitenen, intern financieel controleur bij de 

Europesee Unie, geschorst wegens het lekken van interne informatie aan 
onbevoegden.. Hij had eerder die maand een dossier over fraude en vriendjes
politiekk binnen de Europese Commissie naar de Europese rekenkamer en het 
Europesee parlement gebracht. Het schorsen van Van Buitenen leidt tot grote 
media-aandachtt voor misstanden bij de Europese Commissie en resulteert 
uiteindelijkk in het aftreden van die Commissie. Als Van Buitenen zijn melding 
wereldkundigg maakt, is hij zeer geëmotioneerd, hetgeen verwacht mag 
worden,, hij heeft immers maandenlang een innerlijke strijd moeten voeren 
tussen: : 

-- trouw zijn/loyaal zijn aan je werkgever en collega's (en dus je mond houden); 
-- eerlijk zijn tegenover de burger (en dus je mond open doen oftewel klikken). 

•• In diezelfde periode, begin 1999, speelt ook de parlementaire enquête over 
dee Bijlmerramp met de El Al Boeiing die plaats vond op 4 oktober 1992. Bij de 
verhorenn door de enquêtecommissie komen veel zaken naar voren die verge
lijkbaarr zijn met het dilemma van Van Buitenen: de strijd tussen 'eerlijk zijn' 
enn 'loyaal zijn aan werkgever en collega's'. Het blijkt dat menig ambtenaar het 
daarr zeer moeilijk mee heeft gehad en meestal gekozen heeft voor loyaliteit. 

Datgenee in de menselijke geest dat bij deze keuzes als leidraad wordt gebruikt, is 
doorr Franzen geduid als waarde. 

Rokeachh noemt de volgende functies van waarden: 

WaardenWaarden dienen als standaard. 
Opp grond van waarden kunnen mensen: 

•• hun positie bepalen ten aanzien van sociale onderwerpen; 
•• een voorkeur hebben voor bepaalde politieke of godsdienstige ideologieën; 
•• zichzelf naar anderen toe presenteren, evalueren en beoordelen, zichzelf of 

eenn ander prijzen of afkeuren; 
•• processen vergelijken en beoordelen of men net zo deugdzaam en capabel is 

alss anderen; 
•• anderen overtuigen en beïnvloeden; op basis van de eigen waarden kan wor

denn beoordeeld welke overtuigingen, houdingen, waarden en acties van 
anderenn een uitdaging vormen en het waard zijn om voor te demonsteren, er 
overr tee discussiëren of proberen ze te beïnvloeden of te veranderen; 

•• weten hoe men overtuigingen, houdingen en acties die normaal gesproken 
persoonlijkk en sociaal onacceptabel zijn, moet rationaliseren, zodat het 
acceptabell wordt. Waarden bieden een mogelijkheid om de eigen missers 
goedd te praten. 
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Hett gebruik van waarden als standaards is een eigenschap die mensen onderscheidt 
vann dieren. Rokeach stelt dat het interessant zou zijn als men zou weten onder 
welkee omstandigheden de mens de ene of de andere waarde als belangrijkste 
toetssteenn zal gebruiken. Een andere interessante vraag is of dezelfde waarde door 
dee ene persoon als standaard voor actie, door een ander als standaard voor een 
oordeell en door een derde als standaard voor rationalisatie zal worden gebruikt. 

WaardenWaarden dienen als motivatie. 
Volgenss Rokeach zijn instrumentele waarden motiverend, omdat het ideale 
gedragg uiteindelijk leidt tot de gewenste eindtoestand. Als men zich keurig 
gedraagtt zoals voorgeschreven door de instrumentele waarden, dan denkt men 
datt men wordt beloond met alle eindstadia die door onze eindwaarden worden 
beschreven.. En eindwaarden zijn motiverend, omdat ze het superdoel belichamen 
datt ver voorbij onze directe biologisch noodzakelijke doelstellingen ligt. Waarden 
zijnn ook motiverend, omdat ze de wapens vormen die men gebruikt om zijn zelf
respectt te handhaven en te versterken. Ze hebben drie functies: 

1.. aanpassing aan de maatschappij; 
2.. verdedigen van het ego; 
3.. zorgen voor kennis en zelfontplooiing. 

Add 1. Het aanpassen aan de maatschappij gebeurt met behulp van waarden als 
'gehoorzaamheid',, 'omgang met anderen', 'beleefdheid' en 'zelfcontrole'. 
Add 2. Bij de verdediging van het ego betreft het waarden die concepten verschaf
fenn die onacceptabele behoeften of gedrag kunnen goed praten. 
Add 3. Bij het zorgen voor kennis of zelfontplooiing gaat het om waarden die te 
makenn hebben met het zoeken naar betekenis, het begrijpen van de behoefte en 
hett organiseren van waarnemingen om helderheid en consistentie te verkrijgen. 

Volgenss Rokeach kunnen waarden hiërarchisch worden gerangschikt volgens een 
continuee ordening van laag tot hoog. Een voorbeeld hiervan is volgens Rokeach te 
vindenn in de motivatietheorie van Maslow (1954) waarbij zelfactualisatie het 
hoogstee goed is dat een mens kan bereiken. Volgens Maslow zijn waarden equiva
lentt aan behoeften. Hij gaat ervan uit dat waarden in een opeenvolgende reeks 
belangrijkk worden, te beginnen bij een vrij primitief niveau (overleven) en opklim
mendd via geborgenheid, liefde en zelfrespect naar een hoog niveau (zelfactualisa
tie).. Deze niveaus zijn gebaseerd op de veronderstelling dat mensen waarden na
strevenn die een niveau hoger zitten dan de waarden die ze bereikt hebben. 
Waardenn van een hoger niveau worden pas belangrijk als de waarden van het 
lageree niveau op zijn minst voor een deel bereikt zijn. Er kan steeds maar één 
waardee de belangrijkste zijn; als die waarde bereikt is, wordt hij ondergeschikt aan 
eenn waarde van hogere orde (Kahle, Homer, O'Brien, & Boush, 1997). In een latere 
fasee spreekt Maslow volgens Rokeach over B(eing)-waarden en D(eficiency)-waar-
den,, wat ook aangeeft dat bepaalde waarden beter, hoger en meer wenselijk zijn 
dann andere waarden. Hoewel Rokeach aangeeft dat Maslow meer over behoeften 
spreektt dan over waarden, geeft hij aan dat de indeling in een hoger en een lager 
niveauu wel degelijk op waarden toepasbaar is (Rokeach, 1973). 
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Inn het voorgaande1 is duidelijk geworden dat de waarden die mensen hebben niet 
allemaall even belangrijk voor een persoon zijn. De waarden blijken te zijn geor
dendd in zogenaamde waardesystemen. Zelfs als ervan wordt uitgegaan dat men
senn slechts een beperkt aantal waarden hebben, dan kan de variatie in waardesys
temenn in beginsel zeer groot zijn. Immers met slechts tien waarden kunnen al 
3.628.8000 (10!) verschillende waardesystemen worden samengesteld. Door over
eenkomstenn in cultuur zal het aantal variaties echter sterk beperkt zijn. Nog meer 
reductiee wordt verkregen doordat binnen een cultuur mensen gesocialiseerd zijn 
doorr dezelfde achtergrond, op basis van gelijkheid van sekse, ras, sociale klasse, 
leeftijd,, politieke achtergrond enzovoort. Ook overeenkomsten in persoonlijke 
ervaringg en persoonlijke behoeften zal het aantal variaties beperken (Rokeach, 
1973).. Rokeach verwijst naar een uitspraak van English and English die stellen dat: 

"Every"Every value is a 'social product' that has been transmitted and preserved in suc-
cessivecessive generations through one or more of society's institutions. We may define 
anan institution as a social organization that has evolved in society and has been 
'assigned''assigned' the task of specializing in the maintenance and enhancement of selec-
tedted subsets of values and in their transmission from generation to generation. 
Thus,Thus, religious institutions are institutions that specialize in furthering a certain 
subsetsubset of values that we call religious values: the family is an institution that spe-
cializescializes in furthering another subset of values; educational, political, economic, 
andand legal institutions specialize in yet other subsets. The values that one institution 
specializesspecializes in are not necessarily completely different from those in which other 
institutionsinstitutions specialize" (in Rokeach, 1973, p.24). 

Rokeachh stelt dan zelf: 

"If"If it is indeed the case that the maintenance, enhancement, and transmission of 
valuesvalues within a culture typically become institutionalized, then an identification of 
thethe major institutions of a society should provide us with a reasonable point of 
departuredeparture for a comprehensive compilation an classification of human values. The 
approachapproach to the measurement of values described hereafter is based, in part, upon 
anan informal attempt to identify the main values that the various institutions of 
societysociety appear to have specialized in" (p.25). 

Dee consequentie hiervan is dat het baseren van een waarde-inventarisatie op insti
tutiess als kerk en gezin niet meer goed mogelijk is als deze aan invloed verliezen. 

2.2.44 Werkwijz e va n Rokeac h 
Rokeachh is gestart met een waardelijst die bestond uit 12 instrumentele en 12 
eindwaarden.. Nadat hij deze lijsten aan een aantal testen had onderworpen, bleek 
datt er veel belangrijke waarden niet in stonden. De beide lijsten zijn toen uitge
breidd tot 18 elk. Er is gekozen voor 18, omdat men het gevoel had dat dat het 
maximalee aantal is dat een respondent nog kan rangordenen zonder dat hij het 

11 Zie ook 2.2.1 
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vervelendd gaat vinden en vooral omdat men het idee had dat de lijsten al behoor
lijkk uitgebreid waren. 

Hoee is Rokeach aan zijn waardelijst gekomen? De 18 eindwaarden zijn afkomstig 
uitt een veel grotere lijst van waarden die was samengesteld uit verschillende bron
nen: : 

•• literatuuronderzoek dat waarden leverde die zowel binnen als buiten de 
Amerikaansee samenleving waren verzameld; 

•• de persoonlijke eindwaarden van Rokeach zelf; 
•• de waarden van 30 psychologiestudenten; 
•• de waarden die zijn verzameld door aan een representatieve steekproef van 

1000 volwassenen uit de stad Lansing te vragen wat hun eindwaarden zijn. Dit, 
nadatt hun was uitgelegd wat met een eindwaarde wordt bedoeld. 

Dezee waarden, enkele honderden, zijn daarna teruggebracht tot een kleiner aan
tall op grond van een aantal overwegingen. 
Dee volgende waarden zijn geschrapt; 
•• waarden die min of meer synoniem aan elkaar waren; 
•• waarden die uit empirisch onderzoek min of meer synoniem bleken te zijn; 
•• waarden die elkaar overlapten; 
•• waarden die te specifiek waren; 
•• waarden die gewoon geen eindwaarden konden zijn. 

Bijj de instrumentele waarden heeft Rokeach een andere procedure gevolgd. 
Hiervoorr heeft hij de Anderson-lijst (1968) gebruikt met 555 verschillende per
soonlijkheidskenmerken.. Deze lijst heeft Anderson gedestilleerd uit een lijst van 
18.0000 karaktertrekken, samengesteld door Allport en Odbert (1936). Anderson 
heeftt de lijst beperkt door alleen die karaktertrekken te gebruiken die hem bruik
baarr leken. Hij elimineerde: extreme woorden, zoals majestic en ferocious; woor
denn die alleen tijdelijke stemmingen aanduiden, zoals hurt en aghast; fysieke ken
merken,, zoals emaciated en hairy; aan sekse gekoppelde woorden, zoals beautiful 
enn alluring en naar verhouding onbekende begrippen, zoals honey-tongued, anal 
enn fond. Deze Anderson-lijst bevat zowel positieve als negatieve kenmerken. 
Omdatt Rokeach alleen in de positieve kenmerken geïnteresseerd was, kon de lijst 
snell tot ongeveer 200 worden teruggebracht. De 18 instrumentele waarden wer
denn geselecteerd door de volgende criteria toe te passen: 

•• door slechts één waarde te kiezen uit een groep van (bijna) synonieme waar
den; ; 

•• door die waarden te kiezen die maximaal verschilden of minimaal correleer
denn met andere waarden; 

•• door die waarden te kiezen waarvan men veronderstelde dat ze de belang
rijkstee waarden uit de Amerikaanse samenleving vertegenwoordigden; 

•• door die waarden te kiezen die maximaal discrimineerden tussen sociale klas
sen,, sekse, ras, leeftijd, godsdienst, politiek enzovoort; 

•• door te kiezen voor waarden die in allerlei verschillende culturen betekenis 
hebben; ; 
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•• en door die waarden te kiezen die iedereen op zichzelf van toepassing zou 
kunnenn verklaren zonder voor opschepper te worden aangezien. Dus geen 
waardenn als 'briljant zijn', 'intelligent zijn', 'ingenieus zijn'. 

Dee manier waarop de lijsten tot stand zijn gekomen, is grotendeels intuïtief 
(Rokeach,, 1973, p.30). Het gevolg daarvan is dat het onderzoek niet op precies 
dezelfdee manier te herhalen is. Daarnaast zijn de waarden zeer sterk gerelateerd 
aann de Amerikaanse samenleving in een tijd die in een aantal opzichten aanzien
lijkk verschilt van 1998. De waarden die Rokeach uiteindelijk heeft opgenomen, 
staann in tabel 2.2. 

Tabell 2.2 Instrumentele - en eindwaarde n volgen s Rokeach (1973) 

Instrumentel ee waarde n Eindwaarde n n 

Ambitieuss (ambitious) 

Verdraagzaamm (broadminded) 

Capabell (capable) 

Opgewektt (cheerful) 

Schoonn (clean) 

Moedigg (courageous) 

Vergevingsgezindd (forgiving) 

Hulpvaardigg (helpful) 

Eerlijkk (honest) 

Verbeeldingskrachtt (imaginative) 

Onafhankelijkk (independent) 

Intellectueell (intellectual) 

Logischh denkend (logical) 

Liefhebbendd (loving) 

Gehoorzaamm (obedient) 

Beleefdd (polite) 

Verantwoordelijkk (responsible) 

Beheerstt (self-controlled) 

Eenn comfortabel leven (a comfortable life) 

Eenn opwindend leven (an exciting life) 

Wereldvredee (a world at peace) 

Gelijkheidd (equality) 

Vrijheidd (freedom) 

Gelukk (happiness) 

Nationalee veiligheid (national security) 

Plezierr (pleasure) 

Socialee erkenning (social recognition) 

Verlossingg (salvation) 

Waree vriendschap (true friendship) 

Wijsheidd (wisdom) 

Eenn wereld vol schoonheid (a world of 

beauty) ) 

Geborgenheidd in het gezin (family security) 

Volwassenn liefde (mature love) 

Zelfrespectt (self-respect) 

Hett gevoel iets bereikt te hebben (a sense 

off accomplishment) 

Innerlijkee harmonie (inner harmony) 

2.2.55 Belangrijkst e uitkomste n van he t onderzoe k van 
Rokeac h h 

Rokeachh heeft zelf veel onderzoek met zijn waardelijst gedaan. En tot op heden 
wordtt nog steeds onderzoek met deze waarden uitgevoerd, niet alleen in de 
Verenigdee Staten, maar wereldwijd. Rokeach geeft aan dat er geen menselijk pro
bleemm op de wereld te vinden is dat niet beter zou kunnen worden bestudeerd als 
betrouwbaarr waardeonderzoek voorhanden zou zijn. Volgens hem zijn: 

"Differences"Differences between cultures, social classes, occupations, religions, or political 
orientationsorientations are all translatable into questions concerning differences in under-
lyinglying values and value systems." 
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"Studies"Studies of change as a result of maturation, education, persuasion, therapy and 
cultural,cultural, institutional, and technological change are all similarly capable of being 
formulatedformulated as questions concerning development and change in values and value 
systems"systems" (Rokeach, 1973, p.26). 

Gezienn het voorgaande was het ook voor Rokeach zeer belangrijk om waarden van 
mensenn te kunnen meten. Hiervoor is dan een methode nodig waarop dat snel en 
gemakkelijkk kan. Rokeach heeft, voordat hij zijn uiteindelijke methode om waar
denn te meten ontwikkelde, twee andere methoden overwogen. Deze twee metho
denn heeft hij verworpen, omdat ze te tijdrovend of niet haalbaar waren. 

Dee eerste mogelijkheid was: kijken hoe iemand zich gedraagt en dan uit zijn 
gedragg zijn waarden aflezen. Dit kost veel te veel tijd en kan slechts bij enkele 
mensenn worden uitgevoerd. Daardoor heeft het weinig zeggingskracht voor een 
totalee bevolking. De andere mogelijkheid was: aan mensen vragen wat hun waar
denn zijn. Dit is niet haalbaar, want mensen zullen vaak hun waarden niet willen 
prijsgeven,, dan wel ze zijn zich niet bewust van hun waarden. Omdat deze twee 
manierenn niet voldeden, ontwikkelde Rokeach de volgende zeer snelle methode. 

Dee respondent krijgt een lijst met waarden voorgelegd (de Rokeach-lijst) die in 
alfabetischee volgorde staan. De respondent moet die waarden in de volgorde zet
tenn zoals ze voor hem van belang zijn. De belangrijkste waarde komt bovenaan te 
staan,, waarna de rest volgt met de minst belangrijke onderaan. Om dit proces te 
vergemakkelijkenn zijn de waarden op stickers geschreven die meerdere malen los 
gehaaldd kunnen worden van het papier waarop ze geplakt moeten worden. 

Dee respondenten die dit voor Rokeach uitvoeren, geven aan dat ze het zeer moei
lijkk vinden om de waarden in de voor hen goede volgorde te zetten. Een oorzaak 
vann dit probleem zou gelegen kunnen zijn in het feit dat alle waarden die moeten 
wordenn gerangordend, sociaal wenselijk zijn. Het in de juiste volgorde plaatsen 
vann waarden die iedereen eigenlijk wel hoog in het vaandel wil hebben, is op zijn 
minstt lastig te noemen. Daarnaast zijn het waarden die niet met elkaar te vergelij
kenn zijn, ze liggen niet in een continuüm, maar op verschillende dimensies. De 
respondentenn hebben ook geen idee of ze het wel goed gedaan hebben. Ze den
kenn dat ze de ordening min of meer willekeurig hebben uitgevoerd. 

Verschillendee methoden om waardeoriëntaties te testen zijn uitgeprobeerd. Bij de 
meestee waarden liggen de test-hertestcorrelaties tussen de .6 en de .8. De resulta
tenn zijn bij de eindwaarden beter dan bij de instrumentele waarden. Uiteindelijk 
wordtt gekozen voor de methode die hiervoor beschreven is en waarbij de respon
dentt de waarden, op stickers afgedrukt, voorgelegd krijgt. De redenen voor deze 
keuzee zijn: 
•• hogere betrouwbaarheid dan de andere testmethoden; 
•• de manier op zich is interessanter dan de meer conventionele methoden 

(waardenn in de goede volgorde opschrijven); 
•• hoogste aantal testen dat ook daadwerkelijk wordt afgemaakt. 
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Voordatt Rokeach deze methode ontwikkelde, werd er in Amerika alleen waar
deonderzoekk uitgevoerd onder hoogopgeleide personen. De methoden om waar
denn te onderzoeken waren zo ingewikkeld dat 'gewone mensen' ze niet konden 
uitvoeren.. De methode van Rokeach heeft daar verandering in gebracht. Er kan nu 
onderzoekk onder alle lagen van de bevolking worden uitgevoerd. De methode 
maaktt het mogelijk om de verschillen in waardepatronen te ontdekken tussen de 
seksen,, sociale klassen, rassen, leeftijden enzovoort. Met deze verschillen kunnen 
bevolkingsgroepenn in segmenten worden ingedeeld hetgeen voor de marketing 
vann groot belang is. 

Bijj het onderzoek dat Rokeach zelf met zijn waardelijsten heeft uitgevoerd, blij
kenn de eindwaarden 'wereldvrede', gevolgd door 'geborgenheid in het gezin' en 
'vrijheid'' door respondenten als het belangrijkste te worden aangegeven. Als 
minstminst belangrijke eindwaarden komen 'een opwindend leven', 'plezier', 'sociale 
erkenning'' en 'een wereld vol schoonheid' uit de bus. De belangrijkste instrumen
telee waarden zijn 'eerlijk', 'ambitieus' en 'verantwoordelijk' en de minst belangrij
kee instrumentele waarden zijn 'verbeeldingskracht', 'gehoorzaam', 'intellectueel' 
enn 'logisch'. 

Rokeachh heeft op basis van zijn waarden ook een groot aantal vergelijkingen 
gemaaktt tussen verschillende groepen (rijk <-> arm, jong <-» oud, zwart <-» wit, hoog 
opgeleidd <-» laag opgeleid, godsdienstig <-» niet godsdienstig, politiek conservatief 
<->> niet conservatief). De resultaten hiervan zijn zeer plausibel en suggereren dat 
dee begrippen en de meetprocedure in ieder geval valide zijn. 

Rokeachh heeft gevonden dat de eindwaarde 'een comfortabel leven' hoog scoort 
bijj die groepen die het niet hebben. Naarmate het inkomen stijgt, neemt het 
belangg ervan af. Belangrijke verschillen tussen groepen worden ook gevonden 
voorr de instrumentele waarden 'schoon', 'gehoorzaam' en 'beleefd'. Deze waar
denn zijn vooral belangrijk bij arme delen van de bevolking: hoe hoger het inkomen 
wordt,, hoe minder belangrijk men ze vindt. Het tegenovergestelde is te zien bij de 
waardenn 'verbeeldingskracht', 'intellectueel', 'logisch' en 'verantwoordelijk'. 
Naarmatee het inkomen stijgt, stijgt ook het belang van deze waarden. Deze uit
komstenn suggereren dat die eigenschappen die in een bepaalde sociale positie 
belangrijkk zijn, ook corresponderen met relatief belangrijke instrumentele waar
den. . 

Dee verschillen tussen mannen en vrouwen liggen in het onderzoek van Rokeach 
voorall bij de waarden 'een comfortabel leven', 'een opwindend leven', 'sociale 
erkenning',, 'ambitieus', 'capabel', 'met verbeeldingskracht' en 'logisch'. Deze 
waardenn krijgen van mannen een hogere prioriteit. Vrouwen geven een hogere 
prioriteitt aan: 'innerlijke harmonie', 'verlossing', 'vergevingsgezind' en 'liefheb
bend'.. Hier valt op dat de verschillen vooral optreden bij waarden die horen bij de 
traditionelee verschillen in rolpatroon: de man die buitenshuis de kost verdient en 
daarvoorr bepaalde capaciteiten nodig heeft en de liefhebbende vrouw en moeder 
diee thuis de kinderen verzorgt. 
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Eenn interessante analyse is de vergelijking van waarden over verschillende leeftijd
groepen.. De volgende waarden worden volgens Rokeach belangrijker naarmate 
menn ouder wordt: 'wereldvrede', 'nationale veiligheid', 'ware vriendschap', 'opge
wekt',, 'vergevingsgezind' en 'behulpzaam'. De volgende waarden worden minder 
belangrijkk naarmate men ouder wordt: 'een opwindend leven', 'vrijheid', 'volwas
senn liefde', 'wijsheid', 'liefhebbend' en 'verantwoordelijk'. De waarde 'geborgen
heidd in het gezin' is tussen het 40ste en het 50ste levensjaar het belangrijkst. 

Bijj de verschillen tussen de rassen is vooral 'gelijkheid' een waarde die in het 
Rokeachh onderzoek onderscheidend werkt. Deze waarde scoort onder zwarte 
mensenn hoger dan bij witte mensen. De andere verschillen tussen de rassen zijn 
grotendeelss terug te voeren op de verschillen tussen arm en rijk. De waarden 'ver
lossing'' en 'vergeving' blijken het meest onderscheidend te zijn voor mensen die 
godsdienstigg zijn en zij die dat niet zijn. Bij de groepen conservatief en niet-con-
servatieff geeft de waarde 'gelijkheid' het meeste onderscheid. 

Rokeachh vindt ook duidelijke verschillen in het belang dat aan bepaalde waarden 
wordtt gehecht tussen verschillende landen. Er is op basis van een kleine steekproef 
vann studenten een crossculturele vergelijking gemaakt tussen de Verenigde 
Staten,, Australië, Israël en Canada. De validiteit van deze vergelijking is twijfelach
tig,, omdat het de vraag is in hoeverre aan de waarden in de verschillende culturen 
dezelfdee betekenisnuance kan worden toegekend2. Niettemin zijn de resultaten 
interessantt genoeg om te illustreren hoe een vergelijking tussen landen op basis 
vann deze gegevens eruit zou kunnen zien. Het meest afwijkende land is Israël, 
waarr men relatief zeer hoge prioriteit geeft aan 'wereldvrede' en 'nationale vei
ligheid'.. Meer geestelijke eindwaarden als 'innerlijke harmonie', 'zelfrespect' en 
'waree vriendschap' hebben in de Israëlische steekproef een lage prioriteit, evenals 
dee instrumentele waarde 'vergevingsgezindheid'. Waarden die in de Verenigde 
Statenn een relatief hoge prioriteit hebben zijn 'verlossing', 'sociale erkenning' en 
'ambitieus'.. Voor Australië zijn dit 'ware vriendschap', 'wijsheid' en 'verdraag
zaam',, terwijl 'intellectueel' hier zeer laag scoort. Voor Canada zijn er geen eind
waardenn die duidelijk belangrijker zijn dan voor de andere landen. Belangrijke in
strumentelee waarden in de Canadese steekproef zijn 'eerlijk', onafhankelijk' en 
'liefhebbend'. . 

Voorr de marketing is het van belang om te weten of waarden het koopgedrag van 
eenn persoon kunnen voorspellen. Rokeach heeft onderzoek gedaan of waarden 
gedragg in het algemeen kunnen beïnvloeden. Als waarden inderdaad gedrag beïn
vloeden,, mag worden aangenomen dat koopgedrag daar ook onder kan vallen. 
Rokeachh geeft aan: 

"If"If it is indeed the case that terminal and instrumental values are standards that 
guideguide actions as well as attitudes, then knowing a person's values should enable us 
toto predict how he will behave in various experimental and real-life situations. 
Again,Again, it is possible to specify in advance not all the values that will be predictably 

22 Zie ook paragraaf 1.2.1 verschillen in de status van waarden. 
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relatedrelated to a given behaviour, but only the main ones. Those that are the most sub-
stantivelystantively or logically related to a given behaviour should be the ones that will best 
predictpredict it" (Rokeach, 1973, p.122). 

Rokeachh verwacht op basis van bepaalde theorieën dat bepaalde waarden meer 
zullenn discrimineren tussen groepen die iets wel of iets niet doen dan andere. Zo 
verwachtt hij dat 'gelijkheid' een waarde is die onderscheid zal maken tussen men
senn die wel lid worden van een burgerrechtenorganisatie en mensen die niet lid 
worden.. Het blijkt inderdaad dat 'gelijkheid' het beste discrimineert. Bij personen 
diee wel lid worden, scoort 'gelijkheid' een tweede plaats en bij personen die niet 
lidd worden een vijfde. De gemiddelde score is respectievelijk 4.3 en 7.0. Daarnaast 
scorenn personen die lid worden hoger op 'wereldvrede', 'een wereld vol schoon
heid',, 'eerlijk' en 'behulpzaam'. Degenen die niet lid worden, scoren hoog op 'een 
comfortabell leven', 'nationale veiligheid', 'plezier', 'ambitieus' en 'beheerst'. De 
verschillenn in scores tussen degenen die lid worden en die niet lid worden, zijn ech
terr in het algemeen maar matig, zoals duidelijk wordt uit tabel 2.3. 

Tabell 2.3 Waarde n di e significan t verschille n bi j mense n di e we l en mense n di e nie t li d 

worde nn van een burgerrechtenorganisati e (Rokeach , 1973, p.124) 

Eindwaarden Eindwaarden 

Eenn comfor tabe l leven 

Wereldvrede e 

Were ldd vol schoonheid 

Gel i jkheid d 

Nat ionalee ve i l ighe id 

Plezier r 

WW = 

InstrumenteleInstrumentele waarden 

Ambi t ieus s 

Behulpzaam m 

Eerli jk k 

Zel fbeheers ing g 

NN = 

Lidd geworde n 

14.33 (14) 

7.00 ( 6) 

10.88 (12) 

4.33 ( 2) 

15.44 (16) 

15.00 (15) 

48 48 

11.77 (15) 

7.55 ( 5) 

3.11 ( 1) 

11.33 (14) 

46 46 

Nie tt  li d geworde n 

13.33 (14) 

8.44 ( 9) 

12.88 (13) 

7.00 ( 5) 

14.22 (16) 

14.00 (15) 

360 360 

9.55 ( 8) 

9.77 (11) 

4.55 ( 1) 

9.99 (13) 

346 346 

P* * 

.01 1 

.05 5 

.09 9 

.001 1 

.05 5 

.05 5 

.01 1 

.06 6 

.05 5 

.07 7 

Getallenn geven de gemiddelde scores en tussen haakjes staan de volgorde nummers. 

** mediaantest 

Opp dezelfde wijze hebben Rokeach en anderen onderzoek gedaan naar de meest 
discriminerendee waarde in allerlei situaties. In tabel 2.4 wordt per indeling in groe
penn de meest discriminerende waarde gegeven. 
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Tabell 2.4 Mees t discriminerend e waard e per groe p 

Onderzoe kk Meest discriminerend e 

waard e e 

Hett al o f niet deelnemen aan burgerrechtendemonstrat ies Gel i jkheid 

Hoeveelheidd oogcontact tussen blank en zwart Gel i jkheid 

Aanta ll keren kerkbezoek Verlossing 

Act ie ff z i jn voor democraten of republ ikeinen t i jdens de Gel i jkhe id 3 

verkiezings-campagnee voor het presidentschap 

Deelnamee ant i -oor log demonstrat ies tijdens de Wereldvrede en nat ionale 

Vietnamesee oor log ve i l i ghe id 4 

Eerl i jkheid:: het teruggeven van geleende pot loden Eerlijk 

Eer l i jkheid:: bedrog in de klas onder hoog en laag Eerlijk (alleen onder hoog 

gemot iveerdee leer l ingen gemotiveerde leer l ingen)5 

Eer l i jkheid:: mannel i jke en vrouwel i jke gevangenen ten Wijsheid 

opzichtee van niet-gevangenen 

Homoseksuelenn en heteroseksuelen Geborgenheid in het gezin en 

onafhankel i jkheid d 

Eenn andere vraag die wordt gesteld door Rokeach is in hoeverre waarden gezien 
kunnenn worden als bepalend voor rollen die mensen in hun beroep moeten spelen 
enn keuzen die ze daarin moeten maken. Onderzoek is gedaan naar professoren, 
politieagenten,, priesters en leken in de katholieke kerk in Canada; handelsreizi
gers,, wetenschappelijke schrijvers, kunstenaars in India en benzinepomphouders 
enn vertegenwoordigers van een oliemaatschappij in de Verenigde Staten. Uit de 
resultatenn van het onderzoek blijkt dat waardepatronen al bestaan voordat 
iemandd een bepaald beroep kiest. De waarden waren er dus eerder dan het 
gedragg dat iemand in zijn beroep vertoont. Dit kan ook niet anders als men ervan 
uitgaatt dat waarden in de vroegste jeugd worden aangeleerd. Mensen kiezen een 
beroepp dat bij hun waardepatroon past. 

Waardenn blijken een significant verband met gedrag te vertonen (zie tabel 2.5). 
Gelijkheidd differentieert als het gaat om rassenrelaties en politiek. Verlossing is 
vann belang bij het al dan niet naar de kerk gaan en bij de houding ten opzichte van 
godsdienst.. Waarden lijken bepalend te zijn voor gedrag dat logischerwijze aan 
diee waarde gerelateerd is. 
Dee waarden 'een comfortabel leven', 'gelijkheid' en 'verlossing' hangen significant 
samenn met de helft of meer van het onderzochte gedrag. 'Zelfrespect' en 'ware 
vriendschap'' tonen de minste samenhang. 

33 Alleen de eindwaarden gevraagd in verband met de drukke werkzaamheden van de respondenten. 

44 Slechts 7 van de 18 eindwaarden gevraagd. 

55 Slechts 12 van de 18 instrumentele waarden gevraagd. 
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Tabell 2.5 Samenvattin g van de eindwaarde n di e significan t verbonde n zij n met 

verschillende nn vorme n van gedrag . 

< EE P t 

aii  o 
"oo c 
cc * 

££ ES S «• :;f a ~ ï; "2 o 
££ « c *i£ " - «- ï ? 2 

cc c 

o>E E 

** E - c -
011 4) 01 C u 
O-oo  : * < < 

o>E E 
33 «; 

;;  C . ï o 

011 4, > C 
*i*i -fi !?  r: 

oo •= « •= 

Eindwaarden Eindwaarden 

Eenn comfortabel leven 

Eenn opwindend leven 

Hett gevoel iets bereikt 

tee hebben 

Wereldvrede e 

Eenn wereld vol schoonheid 

Geli jkheid d 

Geborgenheidd in het gezin 

Vri jheid d 

Geluk k 

Innerl i jkee harmonie 

Volwassenn l iefde 

Nationalee vei l igheid 

Plezier r 

Verlossing g 

Zelfrespect t 

Socialee erkenning 

Echtee vriendschap 

Wijsheid d 

•• • 
•• • • 

Rokeachh maakt nog wel een kanttekening bij deze resultaten. Het is volgens hem 
niett met zekerheid te zeggen in hoeverre de gevonden resultaten samenhangen 
mett de gekozen onderzoeksterreinen (Rokeach, 1973). 
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2.33 Interculturee l waardeonderzoe k 

2.3.11 Intercul turee l onderzoe k doo r Schwar z 
Inn hoofdstuk 1 is reeds aangetoond dat waarden tussen culturen op een groot aan
tall punten kunnen verschillen. In een serie onderzoeken gaat Schwarz in op de 
vraagg of er toch niet een theoretisch kader te ontwikkelen is waarin wetmatighe
denn van alle waarden beschreven kunnen worden en waarbinnen dan ook ver
schillendee culturen vergeleken kunnen worden. De wetmatigheden hebben met 
namee betrekking op de vraag welke waarden bij elkaar horen, omdat ze binnen 
eenn bepaalde cultuur gelijktijdig hoge prioriteit hebben en welke waarden juist als 
strijdigg of tegengesteld worden gepercipieerd. 

Dee theorie begint met de stelling dat er drie universele behoeften zijn waaraan 
allee mensen en samenlevingen moeten voldoen: 
•• behoeften van het individu als biologisch organisme; 
•• behoeften van gecoördineerde sociale interactie en; 
•• de overlevings- en welzijnseisenvan groepen. 

Dezee behoeften worden cognitief weergegeven in de vorm van waarden. Door 
socialisatiee en cognitieve ontwikkeling leren individuen om hun behoeften weer 
tee geven als bewuste doelen en waarden. Daarnaast leren ze over deze doelen en 
waardenn met elkaar te praten en daarbij begrippen te gebruiken die binnen hun 
cultuurr passend zijn. En ze leren dat deze doelen en waarden van elkaar verschil
lenn in belangrijkheid (Schwartz & Bilsky, 1990). In feite komen deze universele 
behoeftenn neer op: 'hoe te overleven in deze wereld' (Schwartz, 1992). 

Dezee indeling vormt het uitgangspunt van een grootschalig onderzoek naar waar
dedomeinen.. Het onderzoek in 1987 en 1990 is te beschouwen als voorbereidend 
onderzoekk met als doel het theoretisch specificeren van: 
•• dimensies of gebieden die menselijke waarden kunnen definiëren; 
•• verschillende inhoudelijke domeinen van waarden die mensen van alle cultu

renn waarschijnlijk kenmerken; 
•• typerende waarden voor elk domein; 
•• de structurele relaties tussen de verschillende waardedomeinen (in termen 

vann overeenkomst of strijdigheid). 

Voorr het onderzoek maken Schwartz en Bilsky gebruik van de waarde-indeling van 
Rokeach.. De domeinen die door hen worden onderscheiden met de daarbij beho
rendee Rokeachwaarden staan in tabel 2.6. 
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Tabell  2.6 Waardedomeine n met bijbehorend e Rokeach waarde n (vri j naar Schwart z en 

Bilsky ,, 1987) 

Domeine n n Bijbehorend e e 

Rokeach-waarden * * 

Enjoyment:Enjoyment: ieder organisme moet in zijn fysieke behoefte kunnen 

voorzienn en er plezier aan beleven om dat te doen. 

plezier r 

eenn comfortabel leven 

geluk k 

opgewekt t 

Security:Security: een tweede basis behoefte van organismen is het fysiek 

overlevenn en een bedreiging van zijn integriteit voorkomen. 

innerlijkee harmonie 

geborgenheidd in het gezin 

nationalee veiligheid 

wereldvrede e 

Achievement:Achievement: de derde basisbehoefte is het ontwikkelen en capabel 

gebruikenn van vaardigheden om van de fysieke en sociale omgeving ambitieus 

diee bronnen te kunnen gebruiken die nodig zijn om te gedijen. sociale erkenning 

Self-direction:Self-direction: waarden in dit domein verwijzen naar vertrouwen in verbeeldingskracht 

enn voldoening van de eigen onafhankelijke mogelijkheden van het onafhankelijk 

nemenn van beslissingen, het creatief zijn en het ondernemen van actie, intellectueel, 

logischh denkend 

RestriciveRestricive conformity: het soepel verlopen van sociale interactie gehoorzaam 

maaktt het noodzakelijk dat men niet toegeeft aan allerlei impulsen beleefd 

enn acties voorkomt die de interessen van anderen kan schaden. schoon 

beheerst t 

Prosocial:Prosocial: een actieve en positieve betrokkenheid voor het welzijn hulpvaardig 

vann anderen is ook nodig voor samenlevingen om te kunnen gedijen, vergevingsgezind 

liefhebbend d 

gelijkheid d 

Maturity:Maturity: deze waarden bereiken mensen niet door er actief naar te 

strevenn of ze te beschermen, maar door ervaring en door van het 

levenn te leren, door begrip en het leven te nemen zoals het komt. 

verdraagzaamheid d 

volwassenn liefde 

wijsheid d 

eenn wereld vol schoonheid 

moedigg (voor je overtuiging 

durvenn opkomen) 

SocialSocial power: statusverschillen lijken een universeel deel van het 

socialee leven uit te maken, het is belangrijk voor het functioneren 

vanvan sociale institutie. 

*** macht 

zelfbeschikking g 

gelijkheid d 

gerechtigheid d 

** de waarden: eerlijk, verantwoordelijk, een opwindend leven, vrijheid, verlossing, ware vriendschap, 

zelf-respectt en het gevoel iets bereikt te hebben zijn door Schwartz en Bilsky niet vooraf aan een 

domeinn toegedeeld. 

*** Rokeach heeft geen machtswaarden in zijn lijst opgenomen, omdat hij ervan uitging dat mensen 

tochh niet voor deze waarden zouden willen uitkomen. In het tweede onderzoek (Schwartz & Bilsky, 

1990)) zijn de waarden opgenomen die Ng en anderen hebben gebruikt toen ze onderzoek hebben 

gedaann naar toepasbaarheid van de Rokeach waarden in de Aziatische landen. 
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Schwartzz en Bilsky hebben voor het toedelen van de waarden aan de domeinen de 
volgendee conceptuele definitie gebruikt (een zogenaamde mapping sentence), die 
waardenn karakteriseert op grond van drie inhoudelijke facetten, namelijk: het 
doell van de waarde, wiens belang ermee gediend is en het domein waartoe de 
waardee behoort. 

AA value is an individual's concept of a transnational GOAL (terminal I instrumen-
tal)tal) that expresses INTERESTS (individualistic / collectivist I both) concerned with a 
MOTIVATIONALMOTIVATIONAL DOMAIN (enjoyment I security/ achievement/ self-direction/ res-
trictive-conformitytrictive-conformity Iprosociallmaturity) and evaluated on a RANGE OF IMPOR-
TANCETANCE from (very important to unimportant) as a guiding principle in his/her life. 

Doorr in de definitie steeds één van de opties te kiezen uit de gedeelten die tussen 
haakjess staan, kan iedere waarde worden toegeschreven aan een bepaald domein. 
Zoo kan de waarde 'gelijkheid' worden beschreven door de begrippen: terminal, 
collectivist,collectivist, prosocial en de waarde 'ambitieus' door de combinatie: instrumental, 
individualistic,individualistic, achievement. 

Dee structuur van waarden verwijst naar de organisatie van waarden op basis van 
hunn overeenkomsten en verschillen (bijvoorbeeld 'genot' en 'comfortabel leven' 
makenn beide deel uit van het enjoyment domein). Daarnaast verwijst het ook naar 
dee relaties tussen waardedomeinen op grond van complementariteit en tegenstel
lingen.. Domeinen staan ver van elkaar af, als het bijna onmogelijk is om tegelij
kertijdd hoge prioriteit toe te kennen aan waarden uit beide domeinen. Zo is het 
moeilijkk om tegelijkertijd 'gehoorzaam' te zijn (restrictive conformity domein) en 
'onafhankelijk'' (self-direction domein). Daarentegen bevinden domeinen zich in 
elkanderss nabijheid, als er tegelijkertijd hoge prioriteit kan worden toegekend 
aann waarden uit beide domeinen (Schwartz & Bilsky, 1987), zoals bijvoorbeeld 
'ambitieus'' (achievement domein) en'onafhankelijk' (self-direction domein). 

Dee methode die Schwarz gebruikt om de relaties tussen de domeinen te bepalen is 
Smallistt Space Analysis (SSA), een niet-metrische schaaltechniek. Indien de theorie 
klopt,, moet de uitkomst de ligging van de domeinen in een cirkel te zien geven 
waarinn elk domein een 'taartpunt' vormt (zoals in figuur 2.1). In eerste instantie 
wordtt de theorie getoetst aan de hand van data uit twee verschillende landen 
(Schwartzz & Bilsky, 1987), daarna wordt de theorie nogmaals getoetst op de data 
vann 1987 plus de data uit vijf andere landen (Schwartz & Bilsky, 1990). Deze data 
zijnn niet speciaal voor dit onderzoek verzameld, maar zijn bestaande data afkom
stigg uit ander onderzoek. Bij alle onderzoek in 1990 is gebruik gemaakt van de 
Rokeachh waarden met uitzondering van de data uit Hong Kong. Daar zijn een aan
tall waarden aan de lijst toegevoegd die betrekking hebben op het machtsdomein. 
Dee resultaten geven het volgende beeld: 

•• Over het algemeen wordt de vooraf gemaakte indeling van de waarden over 
dee verschillende domeinen gevonden. In het onderzoek uit '87 worden zeven 
domeinenn gevonden en in het onderzoek van '90 acht. De niet vooraf toege
deeldee waarden vormen geen nieuw domein, maar het is niet onmogelijk dat 
anderee waarden, niet Rokeach waarden, dat wel zouden doen. Dit blijkt in 
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hett tweede onderzoek (Schwartz & Bilsky, 1990) het geval te zijn. Hier vormen 
dee toegevoegde waarden een achtste domein, het power domein. Bij het toe
voegenn van nieuwe waarden moet erop gelet worden dat ze voldoen aan een 
anderee toedeling dan de huidige waarden. Immers, indien waarden worden 
toegevoegdd met dezelfde kenmerken, zullen ze weer in dezelfde domeinen 
vallen.. De waarde gezondheid zou bijvoorbeeld kunnen worden toegevoegd, 
omdatt deze als kenmerk heeft: instrumental, individualistic, security. Dat is 
eenn andere samenstelling dan de tot nu toe gebruikte Rokeach-waarden. 

•• De verdeling naar doelgroep (individueel/groep) wordt over het algemeen 
teruggevonden. . 

•• De structurele verschillen of overeenkomsten tussen de domeinen blijkt over 
hett algemeen ook te kloppen, hetgeen een indicatie kan zijn dat mensen wel 
degelijkk een bepaald patroon hebben in het belangrijk vinden van waarden 
diee tot domeinen behoren die op elkaar lijken. Waarden worden dus niet wil
lekeurigg in een bepaalde volgorde gezet door respondenten. 

Eenn voorlopige conclusie op basis van het onderzoek uit 1987 en 1990 kan zijn dat 
dee indeling van waarden op basis van de drie criteria: 'doel, belang en domein' 
mogelijkk universeel kan zijn. Het is echter geen bewijs dat de indeling in domeinen 
uitputtendd is. De plaats waar de domeinen in de cirkel liggen, is consistent voor 
westersee culturen, maar wijkt af bij niet- westerse culturen. Deze patronen zijn dus 
niett universeel. De data laten verschillen tussen de betekenis van waarden zien die 
mogelijkk het gevolg van verschil in cultuur zouden kunnen zijn, maar de verschil
lenn kunnen ook veroorzaakt worden door volgorde-effecten6 van de waarden. 
Inn het vervolgonderzoek wordt de theorie verder uitgewerkt (zie tabel 2.7). 

Ookk de hypothesen worden aangepast. De verwachte theoretische structuur van 

dee domeinen is te zien in figuur 2.1. 

Figuurr 2.1 Theoretische st ructuur van de relaties tussen de waardendomeinen 

(Schwartz,, 1992) 

66 De plaats van een waarde in de lijst kan de betekenis van de waarde voor de respondent beïnvloeden. Bij de steek

proevenn is de volgorde van de waarden niet steeds dezelfde geweest, dit zou de oorzaak kunnen zijn van gevonden 

verschillen. . 

71 1 



Tabell  2.7 Waardedomeine n en belangrijkst e waarde n (Schwartz , 1992; Schwartz , 1994) 

DomeinDomein  en definiti e Belangrijkst ee waarde n Oorspronkelijk e bron * 

Power:Power: sociale status en prestige, controle of 
dominantiee over mensen en hulpbronnen 

Achievement:Achievement: persoonlijk succes door het tonen van 
competentiee die overeenkomt met de verwachtingen 
vann de maatschappij 

Hedonism:Hedonism: plezier en sensuele beloning voor jezelf 

Stimulation:Stimulation: opwinding, nieuwigheidjes en uitdaging 
inn het leven 

Self-direction:Self-direction: onafhankelijk denken en actie - kiezen, 
makenn en ontdekken 

Universalism:Universalism: begrijpen, waarderen, tolerantie en 
beschermingg voor het welzijn van alle mensen en 
voorr de natuur. 

Benevolence:Benevolence: behouden en versterken van het 
welzijnn van de mensen waar men regelmatig 
persoonlijkk contact mee heeft. 

Tradition:Tradition: respect, betrokkenheid en acceptatie van 
dee gewoonten en ideeën die de traditionele cultuur 
off godsdienst bieden. 

Conformity:Conformity: het tegengaan van acties, neigingen en 
impulsenn die waarschijnlijk anderen zullen verwarren 
off beschadigen en die de sociale verwachtingen en 
normenn geweld aan doen. 

Security:Security: veiligheid, harmonie en stabiliteit van de 
maatschappij,, van relaties en van jezelf 

socialee macht 

autoriteit t 
rijkdom m 

succesvol l 

capabel l 

ambitieus s 

plezier r 

genietenn van het leven 

durven n 

afwisselendd leven 
opwindendd leven 

creativiteit t 

nieuwsgierigheid d 
vrijheid d 

ruimdenkend d 

socialee gerechtigheid 
gelijkheid d 
beschermingg van de 

omgeving g 

behulpzaam m 
eerlijk k 

vergevingsgezind d 

nederig g 

devoot t 

hett accepteren van 
watt het leven je oplegt 

beleefdheid d 

gehoorzaamheid d 
ouderss en ouderen 

eerr bewijzen 

nationalee veiligheid 

socialee orde 

schoon n 

interactie e 

groep p 

groep p 

interactie e 

groep p 

groep p 

organisme e 

organisme e 

organisme e 
organisme e 

organisme e 

organisme e 

organisme e 

interactie e 

groep p 

groep p 

organisme e 
organisme e 

organisme e 
interactie e 

groep p 

groep p 

groep p 
groep p 

interactie e 
interactie e 
groep p 

organisme e 

interactie e 
groep p 

Spirituality:Spirituality: betekenis en innerlijke harmonie door 

hett overstijgen van het dagelijkse leven 
geestelijkk leven groep 

betekeniss in het leven groep 

innerlijkee harmonie interactie 

los,, niet verbonden interactie 

zijn n 

dee oorspronkelijke bron zijn de drie universele vereisten waar een mens aan moet voldoen: universe

lee behoeften van individuen als biologisch organisme (organisme), universele behoeften van 

gecoördineerdee sociale interactie (interactie) en de universele behoeften tot het soepel functioneren 

enn overleven van groepen (groep). 

72 2 FUNDAMENTELEE WAARDE-INVENTARISATIES 



Inn figuur 2.1 is spirituality niet opgenomen, hoewel het wel wordt onderzocht. 
Schwartzz verwacht niet dat er één universeel spirituality domein zal zijn. Power, 
achievement,achievement, hedonism, stimulation en self-direction worden verondersteld voor
namelijkk een individueel belang te hebben, terwijl de domeinen benevolence, tra-
ditiondition en conformity een collectief belang hebben. De domeinen universalism en 
securitysecurity zijn zowel individueel als collectief. 

Err worden 56 waarden in dit onderzoek gebruikt, waarvan 21 uit de Rokeach-lijst. 
Dee respondenten moeten de waarden beoordelen op een negenpunts schaal op 
basiss van: 'deze waarde is een leidinggevend principe in mijn leven'. De schaal 
looptt van 7 (heel erg belangrijk) via 0 (niet belangrijk) naar -1 (is tegenovergesteld 
aann mijn waarden). Dit is vooral van belang in intercultureel onderzoek, waar 
mensenn waarden uit andere culturen kunnen afwijzen (Schwartz, 1992). Het 
onderzoekk wordt uitgevoerd in 20 landen. 

Uitt de resultaten blijkt dat de tien gekozen domeinen min of meer als universeel 
gezienn kunnen worden. Alleen spirituality geeft, zoals verwacht, geen universeel 
beeld.. Het conformity- en het tradition domein blijken geen aparte segmenten te 
vormen,, maar in elkanders verlengde te liggen. Er is ook geen reden om aan te 
nemenn dat er nog andere domeinen zijn. Waarden die op verzoek van onderzoe
kerss zijn toegevoegd, omdat ze specifiek voor bepaalde landen zouden zijn, voe
genn zich in de tien domeinen die Schwartz vooraf heeft vastgesteld. De toedeling 
vann de waarden aan de waardedomeinen is wat minder duidelijk. Niet alle waar
denn komen in het vooraf veronderstelde domein terecht. Wel blijkt dat het theo
retischh model een goede benadering geeft. De hypothese over het belang dat de 
waardedomeinenn vervullen wordt volledig bevestigd. De individuele, collectieve 
enn gemengde gebieden tekenen zich precies zo af, als vooraf is verondersteld. 

Uitt de resultaten kunnen een tweetal dimensies worden afgeleid: 

•• 'openstaan voor verandering' versus 'behoudend zijn'; 
•• 'jezelf verbeteren' versus 'boven jezelf uitstijgen'. 

Hett uiteindelijke model ziet er dan uit als in figuur 2.2. 
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bovenboven jezelf uitstijgen 

^ ^ ^ ^^ universalism 

self-directionn ^ * ^ ^ ^ ^ 

openstaanopenstaan voor j ^ ^ 
veranderingverandering ~ ^ " 

stimulationn «• — ' 
^^ - " • 

^^ — " " • 

hedonism m 

achievement t 

jezelfjezelf verbeteren 

Dee dikke lijnen geven de grenzen tussen de domeinen aan die bij één kant van een dimensie 
horenn (universalism en benevolens horen bij 'boven jezelf uitstijgen'). De gestippelde lijnen rond 
hedonismm geven aan dat dit domein gedeeltelijk bij 'jezelf verbeteren' en gedeeltelijk bij 'open
staann voor verandering' hoort. 

Figuurr 2.2 Uiteindeli jk e theoretisch e mode l (Schwartz , 1992) 

Doorr dit onderzoeksresultaat wordt het volgens Schwartz nu mogelijk om de 
waardeprioriteitenn van groepen en culturen te vergelijken en de echte verschillen 
tee achterhalen. Hij zegt daar zelf over: 

"Observed"Observed differences between groups with regard to the priority they attribute 
toto values will be interpretable in light of equivalences or differences in the 
meaningsmeanings of the values revealed here. Unique, culture-specific understandings and 
applicationsapplications of values will stand out against the universal patterns we have 
elucidated.elucidated. The instrument developed to measure all the value types can be used 
toto test hypotheses that relate value priorities to their antecedents and consequen-
ces.ces. The theory of value structures can stimulate the generation of hypotheses 
aboutabout how the whole integrated system of value priorities relates to background, 
attitudeattitude and behavior variables" (Schwartz, 1992, p.60). 

Uitt later onderzoek door Schwartz blijkt dat gedrag beter te voorspellen is uit het 
totalee waardesysteem, bestaande uit de waardedomeinen, dan vanuit losse waar
denn (Schwartz, 1996). Zowel de toepasbaarheid van de waardedomeinen in het 
algemeenn als het beter voorspellen van gedrag uit de domeinen, wordt bevestigd 
doorr Grunert en Juhl (1995). Zij onderzoeken of het hebben van waarden die uit
drukkingg geven aan het 'je betrokken voelen bij je leefmilieu', een voorspeller zijn 
voorr het kopen van milieuvriendelijke producten. Grunert-Beckmann en 
Askegaardd (1997) concluderen aan de hand van een onderzoek naar het gebruik 
vann plaatjes als stimuli, dat waardedomeinen door respondenten beter begrepen 
wordenn dan losse waarden. Bij losse waarden spelen semantische problemen een 
veell grotere rol dan bij waardedomeinen. 

benevolence e 
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2.3.22 Overi g interculturee l onderzoe k 
Eenn uitgebreid intercultureel waardeonderzoek is het Hofstede onderzoek dat in 
paragraaff 1.2.1 al uitgebreid aan de orde is geweest. Dat onderzoek is gebaseerd 
opp enquêtes die IBM in de periode 1967-1973 heeft afgenomen onder het perso
neell van 66 IBM vestigingen. Het bedrijf wil daarmee onderzoeken hoe de moraal 
vann de werknemers is. IBM hecht namelijk veel waarde aan de contacten met klan
tenn en gaat er van uit dat personeel dat ontevreden is niet op een goede manier 
mett de klanten kan omgaan. Het onderzoek richt zich vooral op waarden die het 
personeell heeft ten aanzien van het werk. Hofstede heeft deze enquêtes gebruikt 
omm onderzoek naar waarden te doen. Naast de IBM-vragenlijsten zijn ook 
managerss van internationale bedrijven die geen relatie met IBM hebben onder
vraagd.. Deze managers volgden trainingen aan de IMEDE Management 
Developmentt Institute in Lausanne. De vragenlijsten bestaan voor een deel uit 
statementss met over het algemeen een vijf punts antwoordschaal en daarnaast uit 
multiple-choicevragenn (Hofstede, 1980). 

Eenn ander groot waardeonderzoek is het World Values Survey (WVS) dat een ver
volgg is op het Europese Waardeonderzoek (EVS) van de European Value Systems 
Studyy Group. De WVS is uitgevoerd in 1981, 1990 en 1995 in respectievelijk 24, 42 
enn 77 landen. Daardoor biedt de WVS niet alleen de mogelijkheid om waarden tus
senn landen te vergelijken, maar ook om waardeoriëntaties in de tijd te vergelijken. 
Hett WVS-onderzoek van 1995 moet inzicht geven in: 
•• de manier waarop mensen reageren op veranderingen in hun fysieke omge

ving; ; 
•• hoe ze zelf hun omgeving beïnvloeden; 
•• de houding die mensen hebben ten aanzien van maatregelen die worden 

genomenn om hun omgeving te beschermen. 
•• Daarnaast kan het gedrag van mensen geanalyseerd worden dat indirect 

invloedd heeft op de omgeving, zoals bijvoorbeeld de veranderende ideeën 
overr het krijgen van kinderen, abortus, consumptie en andere lifestyle veran
deringen. . 

•• En tenslotte kan het allerlei kruisverbanden leggen, zoals bijvoorbeeld de 
invloedd van luchtvervuiling op de houding van mensen (1995). 

Dee WVS vormt ook de basis voor onderzoek naar waardeveranderingen op meer 
algemeenn gebied. Bekend is het onderzoek van Inglehart naar de verschuiving van 
materialistischee naar postmaterialistische waarden (Abramson & Inglehart, 1995). 
Inn Nederland worden de resultaten van de WVS en voorheen de EVS gebruikt 
bijj onderzoek naar waardeverschuivingen binnen de EU landen (Halman, 1991). 
Bijj de WVS wordt ook gebruik gemaakt van statements met antwoordschalen en 
multiple-choicevragen. . 

2.44 Waarde n als wense n 
Vynckee (1992) gaat bij zijn waarde-inventarisatie uit van het menselijk streven naar 
geluk.. Waarden zijn daarbij een soort gelukscriteria op diepteniveau; wensen kun
nenn volgens hem vervolgens worden beschouwd als gelukscriteria op oppervlakte-
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niveau:: als 'veruiterlijkingen, inkleuringen en invullingen van waarden' (Vyncke, 
1992,, p.109). Door wensen te ontleden kunnen de onderliggende waarden gevon
denn worden. 
Wensenn hebben twee kenmerken: 

•• Wensen beginnen meestal met "Ik zou ..." of "Ik zou graag...". Wensen 
betreffenn zaken die men zou willen, maar die nog niet zijn gerealiseerd. 

•• Wensen kunnen vaak worden beschouwd als antwoord op één van de volgen
dee vragen: 
-- Wie, wat of hoe zou u willen zijn? 
-- Wat zou u willen hebben? 
-- Wat zou u willen doen? 

Respondentenn wordt gevraagd om zoveel mogelijk wensen op te schrijven, ledere 
respondentt krijgt, om hem daartoe te stimuleren, twintig keer de aanhef "ik zou 
...."" voorgelegd. Niet iedereen komt aan twintig wensen toe. Van de 240 enquêtes 
diee worden uitgedeeld, komen er 236 terug die gezamenlijk 4312 wensen bevatten. 
Omm de wensen tot waarden te herleiden worden deze eerst uit elkaar getrokken tot 
enkelvoudigee wensen. De wens 'ik zou graag rijk en jong willen zijn' wordt gesplitst 
inn 'ik zou graag rijk zijn' en 'ik zou graag jong zijn'. Deze enkelvoudige wensen wor
denn verder aspiraties genoemd. De wensen worden verder zoveel mogelijk gestan
daardiseerd;; de wens 'ik zou graag veel op reis gaan' wordt dan 'veel reizen 
maken'.. De volgens Vyncke zogenaamde nonsens wensen 'ik zou een leeuw willen 
zijn'' en de magische wensen als 'ik zou willen kunnen toveren', worden eruit 
gehaald.. De overblijvende aspiraties worden nu via een thematische generalisatie 
ingekrompenn tot instrumentele waarden. Hierbij zijn drie regels gebruikt: 

•• De relatie van de aspiratie met de onderliggende instrumentele waarde moet 
alss 'plausibel' kunnen worden aangemerkt. 

•• Het zoeken naar de onderliggende instrumentele waarde wordt mede 
gestuurdd door de overige aspiraties afkomstig van dezelfde respondent. 

•• Daar sommige aspiraties duidelijk door meerdere instrumentele waarden 
kunnenn worden gestuurd, wordt voor elke aspiratie overwogen of mogelijk 
nogg een tweede instrumentele waarde van betekenis geweest zou kunnen 
zijnn bij het tot stand komen van de betreffende aspiratie. 

Opp dezelfde manier wordt opgeklommen naar de eindwaarden. In figuur 2.3 is 
eenn schematische voorstelling van deze thematische generalisatie opgenomen: 

t t 
thematische e 
generalistatie e 

Figuurr 2.3 Schematisch overz icht van thematische general isat ie (Vyncke, 1992) 
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Uiteindelijkk heeft Vyncke via het proces van de thematische generalisatie de 4312 

wensenn herleid tot 617 aspiraties, welke 148 instrumentele waarden hebben opge

leverd,, die hij daarna heeft teruggebracht tot 29 eindwaarden. De waarden die hij 

heeftt gevonden, staan in tabel 2.8. 

Tabell 2.8 Eindwaarde n van de Belgisch e bevolkin g (Vyncke , 1992 pp.114-127) 

Eenn eigen huis, een eigen 'plek onder de zon' 

Zuinigheid,, spaarzaamheid, economisch denken en doen 

Hett hebben van een nageslacht: (klein) kinderen 

Gezondheid,, gezond zijn, gezond leven 

Veiligheid:: in een veilige wereld leven 

Zekerheid:: op iets of iemand kunnen rekenen 

Vann pijn, verlies, angst of ongeluk gespaard blijven 

Alless wat men heeft behouden zoals het is 

Aandachtt besteden aan jezelf, met jezelf bezig zijn 

Romantiek,, verliefd zijn, romantische liefde 

Erotiek,, vrijen, sensualiteit, verleiden 

Eenn hechte, intieme en volwassen partnerrelatie 

Liefdee voor de kinderen 

Hechtee vriendschapsbanden, innige kameraadschap 

Hechtee familiebanden, een goede familierelatie 

Strevenn naar een betere wereld voor de medemens 

Strevenn naar een beter milieu, liefde voor de natuur 

Eenn gevoel van eigenwaarde, zelfrespect 

Gerespecteerdd en gewaardeerd worden door anderen 

Bewondering,, prestige, status, aanzien, succes 

Eenn leidinggevende positie bekleden, macht 

Jezelff kunnen zijn, zoals je bent 

Vrijj en onafhankelijk zijn, kunnen doen wat je wilt 

Jezelff ten volle ontplooien, creatief bezig zijn 

Eenn eigen leefstijl hebben 

Anti-stressen,, rust, innerlijke harmonie 

Eenn actief, spannend, avontuurlijk leven leiden 

Genietenn van de eenvoudige dingen in het leven 

Eenn welvarend, comfortabel luxeleven kunnen leiden 

Vynckee geeft aan dat deze eindwaarden soms instrumenteel voor elkaar kunnen 

zijn.. Zo kan 'genieten van de eenvoudige dingen in het leven' instrumenteel zijn 

voorr 'een eigen leefstijl hebben'. Ook concludeert hij dat de eindwaarden over het 

algemeenn een individueel karakter hebben en dat waarden die collectief van aard 

zijn,, vaak instrumenteel zijn voor de individuele eindwaarden. 

Hijj laat daarna 1188 respondenten de 29 waarden een score geven. Op de resulta

tenn hiervan voert hij een factoranalyse uit die acht te benoemen factoren als resul

taatt geeft, 'mentaliteiten' genoemd door Vyncke. Deze acht 'mentaliteiten' kun

nenn volgens hem op twee assen worden weergegeven. 
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Dee eerste as is: 
•• de Inner-directedness versus de Other-directedness 

Bijj deze as horen de volgende mentaliteiten: 
factorr 1: Ik-oriëntatie 
factorr 2: Partneroriëntatie 
factorr 3: Gezinsoriëntatie 
factorr 4: Peer-oriëntatie {peer group -> referentiegroep) 

Dee tweede as is: 
•• de as van het materialisme 

Bijj deze as horen de volgende mentaliteiten: 
factorr 5: Kleinmaterialisme (hechten aan geld om te 'hebben') 
factorr 6: Postmaterialisme (hechten aan tijd om te 'zijn') 
factorr 7: Neomaterialisme (hechten aan en tijd en geld om te 'doen') 
factorr 8: Hypermaterialisme (uit zijn op veel geld om te 'hebben') 

Vynckee geeft aan dat de eerst as aansluit bij de inner- en other-directeds uit de 
VALSS typologie en dat de tweede as als een verfijning zou kunnen worden gezien 
opp de materialistische en postmaterialistische indeling van Inglehart. 

2.55 Waarden en marktonderzoek 
Naa Rokeach heeft de marketingwereld op het gebied van waardeonderzoek niet 
still gezeten. Waarden spelen bij het aan de man of vrouw brengen van producten 
nogg steeds een grote rol. In het volgende komen een internationale methode 
(LOV)) en drie Nederlandse methoden (Quality Planning, Personal Drives Analysis 
enn het Socioconsultmodel) om waarden te gebruiken bij het vermarkten van pro
ductenn aan de orde. Dit is slechts een beperkte keuze uit een heel scala van metho
denn die worden gebruikt. 

2.5.11 Lis t o f Value s (LOV) 
Dee LOV is voor het eerst gebruikt in een onderzoek naar de geestelijke gezondheid 
vann de Amerikanen. De LOV bestaat uit negen waarden die voor een deel gerela
teerdd zijn aan de motivatietheorie van Maslow (1954) en voor een deel aan de 
Rokeachh waarden (Rokeach, 1973). 

Dee negen waarden die in de LOV voorkomen zijn: zelfrespect, veiligheid, warme 
relatiess met anderen, gevoel iets bereikt te hebben, plezier en genieten in het 
leven,, opwinding, het gevoel ergens bij te horen, gerespecteerd worden. 

Dee waarde 'plezier en genieten in het leven' en 'opwinding' komen niet voor bij 
Maslow,, de rest sluit er naadloos op aan (Kahle et al., 1997). Het fysiologische 
niveau,, dat de basis vormt van de motivatietheorie van Maslow, is niet in de LOV 
opgenomen.. De manier waarop deze waarden aan de respondenten worden voor
gelegd,, kan verschillen. Er is zowel gebruik gemaakt van rangordening van waar
denn als van het geven van een cijfer. Ook kan er eenvoudigweg gevraagd worden 
omm de belangrijkste een of twee waarden te omcirkelen. Bij het geven van een cij-
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ferr wordt over het algemeen gebruik gemaakt van Likertschalen die lopen van 1 
tott 9 (Beurden, 1993). 

Heell  o n b e l a n g r i j k hee l be l ang r i j k 

1.. h e t gevoe l e rgen s bi j t e h o r e n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Inn de eerste ti jd dat de LOV is gebruikt voor onderzoek is gekozen voor schalen die 
lopenn van 'heel onbelangrijk' tot 'heel belangrijk', maar de beste resultaten blij
kenn te worden behaald als de schaal loopt van 'belangrijk voor mij' tot 'allerbe
langrijkstee voor mij' (Kahle, 1996). Ook komen combinaties voor van Likertschalen 
mett het laten omcirkelen van de belangrijkste waarde voor die persoon. De 
respondentenn worden op basis van de door hun zelf hoogst geplaatste waarde(n) 
inn groepen verdeeld (Kahle, Beatty, & Homer, 1986). 

2.5.22 Qualit y Plannin g 
Volgenss Brethouwer en Lamme (1995) van MarketResponse is Quality Planning 
gebaseerdd op de gedachte dat de beleving van merken en de beleving van media 
inn meer of mindere mate met elkaar kan overeenstemmen en dat de mate waarin 
datt gebeurt bepalend is voor de kracht van de communicatie. De basis voor Quality 
Planningg is het Brand Strategy Research-model. Dit is een onderzoeksmethode 
waarbijj een respondent een groot aantal merken krijgt voorgelegd (hier titels van 
tijdschriften7)) en een groot aantal woorden, die basisbegrippen worden genoemd. 
Dee bedoeling is dat de respondent de tijdschrifttiteis met deze basisbegrippen 
beschrijft.. Omdat de basisbegrippen antropomorf8 zijn, worden de titels beschre
venn alsof het mensen zijn. 

Opp de resultaten van het onderzoek wordt een multivariate analyse uitgevoerd, 
waarmeee een driedimensionale betekenisruimte kan worden gedefinieerd. De drie 
assenn in dit onderzoek komen overeen met: 
•• een as met een psychologische oriëntatie (extravert «-> introvert); 
•• een as met een sociologische oriëntatie (ego <-» groep); 
•• een as met een gedragsmatige oriëntatie (norm aanpassend <-» norm onaf

hankelijkk gedrag). 
Dee drie assen vormen een kubus waarin de titels en de basisbegrippen een plaats 
krijgen.. Hier kunnen ook nog merken van producten aan worden toegevoegd. 
Dezee merken dienen dan ook weer te worden beschreven in termen van de basis
begrippen.. De correlatie tussen de titel, het basisbegrip en het merk blijkt uit de 
nabijheidd in de kubus (Brethouwer & Lamme, 1995). Door bepaalde basis begrip
penn die dicht bij elkaar liggen met elkaar te combineren worden waarden gevon
den. . 

Doorr een significantietoets op de verschillende variabelen uit te voeren kan beke
kenn worden welke basisbegrippen en titels bij welke eindwaarden horen. Op basis 

77 Quality Planning is ontworpen in opdracht van Admedia/VNU. 

88 Antropomorf houdt in dat de basisbegrippen woorden zijn die geschikt zijn om mensen mee te typeren. 
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hiervann kan een typering van de eindwaarden gegeven worden en kan de eind
waardee van één omschrijving worden voorzien. 

Voorr de duidelijkheid en overzichtelijkheid wordt ervoor gekozen om de resulta
tenn van de analyses af te beelden in een plat vlak. Hierbij worden de assen 1 en 2 
(sociologischh «-» gedragsmatig) en de assen 1 en 3 (sociologisch <-» psychologisch) 
gecombineerd.. Er is voor gekozen om de mannenbladen en de vrouwenbladen in 
apartee ruimten weer te geven, omdat dit een duidelijker beeld oplevert (Smit en 
Lamme,, 1995). 

Zowell voor de 'mannenruimte' als voor de 'vrouwenruimte' is een aantal eind
waardenn gevonden (tabel 2.9.). Het gaat hier om beschrijvingen van bladen. 

vrouwe nn manne n 

Carr ièree Carrière 

Expressiee Expressie 

E igenz inn ighe idd E igenz inn ighe id 

Geze l l ighe idd Gezel l igheid 

Harmoniee Spor t i v i te i t 

Amb i t i ee Ongebondenhe id 

Tabell 2.9 Eindwaarde n mannen - en vrouwenruimt e (Smi t & Lamme , 1995) 

Achterr deze eindwaarden bevindt zich een omschrijving van een groep bladen in 
termenn van de basisbegrippen. Hierna een voorbeeld voor vrouwenbladen die val
lenn onder de eindwaarde carrière. 

EindwaardeEindwaarde 1: Carrière. 
karakter:: bedachtzaam, capabel, eerlijk, intelligent, keurig, klassevol, kritisch, 
leidinggevend,, nuchter, serieus, sterk karakter, zakelijk 
leeftijd:: 30 t /m 39 jaar, 40 t /m 49 jaar 
huishouden:: gehuwd, twee of meer kinderen 
gezin:: druk, dynamisch gezin, ideaal gezin, ruimdenkend gezin, stabiel gezin 
werksituatie:: ambtenaar, beeldend kunstenaar, commercieel medewerker, dieren
arts,, fotograaf, freelancer, journalist, leraar aardrijkskunde, leraar mbo, manager, 
middenstander,, personeelsfunctionaris, programmeur, projectleider, sportleraar, 
zakenman/vrouw w 

hobby's:: actieve sportbeoefening, auto-/motorraces, avontuurlijke vakanties, suc
cesvollee carrière, tennis/squash, thuis klussen, topprestaties, tuinieren 

Inn het model kan zowel de algemene positie (hoe staat het merk ten opzichte van 
anderee merken over de verschillende branches heen) als de domeinspecifieke posi
tiee (het merk ten opzichte van andere merken uit het domein) bepaald worden 
(Smitt & Lamme, 1995). Via Quality Planning kunnen merken en bladen gecombi
neerdd worden. Men gaat ervan uit dat merken met een bepaalde persoonlijkheid 
hett beste in een blad met dezelfde persoonlijkheid geadverteerd kunnen worden. 
Immerss als een consument een bepaald tijdschrift kiest omdat hij in een bepaalde 
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stemmingg verkeert of een bepaalde behoefte wil bevredigen, zal een advertentie 
diee bij die stemming of behoefte aansluit, meer kans hebben om de consument 
aann te spreken. Volgens Den Boon en Van Niekerk (1993) hoeft dat echter niet zo 
tee zijn. Het is ook mogelijk dat een advertentie juist beter af kan wijken van het 
profiell van het tijdschrift, omdat hij dan meer opvalt en daardoor beter onthou
denn wordt. 

2.5.33 Persona l Drive s Analysi s (PDA) 
Volgenss Vromen (1995) is de gedachte achter de PDA dat mensen behoeften heb
benn en dat ze om die te bevredigen bepaalde producten kunnen kopen. Aan de 
handd van de eisen die men stelt, wordt een bepaald merk gekozen dat inspeelt op 
eenn specifieke behoefte van die persoon. Een andere naam voor behoefte is (psy
chologische)) waarde of personal drive. 

Waardenn /personal drives veranderen slechts zeer langzaam en daarom vormen ze 
eenn goed uitgangspunt voor een evenwichtig merkartikelenbeleid. De consument 
vergelijktt de waarden die hij zelf heeft met de waarden die aan een merk of pro
ductt worden toegeschreven; hoe meer die met elkaar overeenkomen, hoe groter 
dee kans dat het merk of product wordt aangeschaft. Het is voor een reclamemaker 
duss van groot belang dat de waarden die met een merk of product samenhangen, 
bekendd zijn. De Personal Drives Analyse biedt een mogelijkheid om de personal 
drivesdrives die bij een bepaald merk of product passen, te meten. 

Dee PDA is een methode die wordt gebruikt om te onderzoeken welke waarden 
consumentenn hebben die zich tot een bepaald merken aangetrokken voelen. De 
waardenn die hierbij worden gebruikt, zijn in eerste instantie afkomstig uit 
Amerika.. Veel van deze waarden zijn afkomstig uit de waardelijst van Rokeach. De 
lijstt is vertaald en aangevuld met waarden die uit andere waardelijsten afkomstig 
zijnn (Vromen, 1995). Ook zijn waarden toegevoegd die noodzakelijk zijn om een 
Amerikaanss begrip voor Nederland bruikbaar te maken*. Er wordt met een lijst 
vann 74 personal drives gewerkt. Om te onderzoeken welke personal dr/Ves/waar-
denn bij een bepaald merk horen, krijgen respondenten kaartjes voorgelegd met 
daaropp de waarden. Ze moeten de kaartjes toedelen aan de merken. 

Naastt de waardenlijst bestaat de PDA ook nog uit een 'Universe of Drives Map'. 
Dezee Map is een grafische weergave van de overeenkomsten en verschillen tussen 
dede personal drives onderling. Deze kan gezien worden als een overzicht van de 
waardenn die in Nederland van belang zijn (Vromen, 1995). De merken die onder
zochtt worden via de personal drive lijst kunnen op grond van de toewijzing van 
waardenn door de respondenten geplaatst worden op de Map. De 'Universe of 
Drivess Map' wordt gevormd door twee dimensies, namelijk: 
•• vitaliteit -̂> continuïteit 
•• prestatie <-> harmonie 

99 Sommige begrippen uit het Amerikaans zijn niet in één Nederlands begrip te vatten. 
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Probleemm bij het uitvoeren van de PDA is het onvermogen van de respondent om 
abstractt te denken. Dit is nodig om waarden te kunnen groeperen bij verschillende 
merken.. Hoe hoger de opleiding hoe beter men een abstracte taak kan uitvoeren 
(Vromen,, 1995) (Okkinga, Verhoog, De Vries, & Zandbergen, 1992). Dit kan een 
probleemm vormen bij het maken van een merk-waardekoppeling, immers als alleen 
hoogopgeleidenn in staat zijn deze taak goed uit te voeren is er geen sprake meer 
vann een doorsnede van de bevolking, die over het algemeen gewenst is als er 
marktonderzoekk gedaan wordt. 

2.5.44 Het Socioconsult-model 10 

Hett Socioconsult-model van Motivaction is gebaseerd op de theorie van het struc
turalismee en heeft als uitgangspunten: 
•• De socio-economische criteria als inkomen of opleiding, die aan het 'klasse

paradigma'' ten grondslag liggen, zijn in het alledaagse leven in een verschei
denheidd aan culturele contexten werkzaam en zichtbaar. 

•• Gelijkwaardige socio-economische levensomstandigheden produceren her
kenbaarr ongelijke leefstijlen en leefpatronen. 

•• Sommige leefstijlen zijn meer klassegebonden dan andere, die (welstands) 
klassenn doorkruisen. 

•• Het onderscheid naar leefstijlen en leefpatronen is in de alledaagse bele
vingswereldd van mensen betekenisvoller dan het onderscheid naar verschil
lendee socio-economische criteria. 

•• Sociale interactie en sociale cohesie wordt minder door klassespecifieke ken
merkenn bepaald dan door leefstijlkeuzen en hun uiterlijke verschijningsvor
menn (Amsterdam, 2000). 

Hett socioconsult-model bestaat al in min of meer overeenkomstige vorm vanaf 
19799 in toen nog West-Duitsland. Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk doen 
meee vanaf 1989 en Nederland vanaf 1997. 

Hett basisprincipe van het Socioconsult-model is het groeperen van mensen naar 
hunn 'kijk op het leven'. Hiertoe wordt gekeken naar de waardeoriëntaties die 
mensenn hebben, omdat er van wordt uitgegaan dat deze het gedrag en de leefstijl 
beïnvloeden.. Om een indruk van de segmenten te krijgen zijn zo'n zestig kwalita
tievee interviews uitgevoerd. De volgende onderwerpen zijn hierbij aan de orde 
gekomen:: doelen in het leven, leefstijl, werken en presteren, vrije tijd, familie en 
relaties.. Behalve dat de respondenten zijn geïnterviewd, zijn er ook foto's ge
maaktt van het interieur van hun woning. Op basis hiervan is een hypothetische 
indelingg in milieus gemaakt die verder moet dienen voor het ontwikkelen van de 
vragenlijstenn voor het kwantitatieve onderzoek. In het eerste jaar zijn duizend 
kwantitatievee interviews face to face afgenomen en in de jaren daarna steeds ruim 
tweeduizend.. Via factor- en clusteranalyse zijn de respondenten in homogene seg
mentenn ingedeeld die onderling sterk onderscheidend zijn. 

100 Van de laatste ontwikkelingen en resultaten van het Socioconsult-model geeft www.motivaction.nl een overzicht. 
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Hett Socioconsult-model brengt ontwikke l ingen in normen- en waardepatronen in 

kaartt die ten grondslag l iggen aan trends. Dit zijn de zogenaamde sociaal-culture

lee onderstromen. Door de resultaten van onderzoek uit verschillende jaren te ver

geli jkenn kunnen met het model veranderingen in de maatschappij worden her

kendd en kan het model helpen om op de toekomst in te spelen. Het model bestaat 

uitt twee onderdelen: de sociale mil ieu-index f iguur 2.4 (voor het onderscheiden 

vann segmenten in de samenleving) en het kompas van sociaal-culturele onderstro

menn f iguur 2.5 (om achtergronden van trends te achterhalen) (Motivact ion, 1998). 

sociaal --
economisc hh e 
statu s s 

hogere e 
klasse e 

hogere e 
midden
klasse e 

midden n 
midden
klasse e 

lagere e 
midden
klasse e 

lagere e 
klasse e 

Social ee milieu s in Nederlan d 
Bevolkin gg van 15-80 jaar 
Procentuee ll  en absoluu t (in miljoenen ) 

Postmaterüaliste n n 

9%% ' 

©© Motivaction /Vnsterdam B.V. SCIII 

postmodern n 

verwennen n zelf-actualisatie e mixx van waarden 

algemen e e 
oriëntati e e 

Figuurr 2.4 Verdeling sociale milieus in Nederland volgens Motivaction 
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Socioconsul tt  -kompa s 
sociaal-culturel ee onderstrome n in Nederlan d 

Figuurr 2.5 De sociaa l culturel e onderstrome n in Nederlan d volgen s Motivactio n 

Doorr in de vragenlijst product-gebruiksvragen op te nemen, kan het consumen
tengedragg aan de segmenten worden gekoppeld en kunnen verschuivingen in het 
gebruikk zichtbaar worden gemaakt. 

2.6.. Herkomst van de waarden 
Hett onderzoek dat in de voorgaande paragrafen 2.1 tot en met 2.5 is besproken, 
kann op meerdere manieren worden ingedeeld (tabel 2.10): 
•• Collectief of individueel waardeonderzoek 
•• Waardeonderzoek met behulp van statements of waardelijsten 

Tabell 2.10 Indelin g waardeonderzoe k 

Soortt waardeonderzoek 

s ta tements s 

waarde l i j s ten n 

col lect ieff ind iv idueel 

Hofstede,, VWS, 

Schwarz z 

Mot ivac t ion n 

Rokeach,, Vyncke, LOV, 

Qual i tyy Planning, PDA 

Bijj het onderzoek met behulp van statements worden waardeoriëntaties afgeleid 
uitt de antwoorden die respondenten geven op de gestelde vragen. De relatie met 
dee waarden is hier indirect. 
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Bijj het onderzoek met behulp van waardelijsten is de relatie wel direct. Het is dan 
vann belang dat de waardelijsten die worden gebruikt, valide zijn en aansluiten bij 
dee culturele wereld van de respondent11. In welke mate hieraan bij de genoemde 
onderzoekenn is voldaan is, niet duidelijk. Zowel Schwartz, LOV als PDA maken voor 
eenn deel gebruik van de Rokeach-waardelijst. In paragraaf 2.2.4 is al aangegeven 
datt Rokeach zelf van mening is dat de het tot stand komen van zijn waardelijsten 
voorr een groot deel intuïtief is gebeurd. Voor de aanvullingen die gebruikt wor
denn om de Rokeach-lijst uit te breiden, zijn vaak helemaal geen gegevens omtrent 
dee herkomst beschikbaar. Het aanvullen van de lijsten lijkt over het algemeen op 
add hoc basis gebeurd te zijn; daarmee staat ook de volledigheid ter discussie. In 
paragraaff 1.2.1 is al aangegeven dat het gebruiken van waardelijsten, die ontwor
penn zijn voor een bepaalde cultuur, voor een andere cultuur een hachelijke zaak is. 
Datt blijkt ook nog eens uit de beschrijving van de PDA, waar wordt aangegeven 
datt soms meerdere begrippen in het Nederlands nodig zijn om één Amerikaans 
begripp te omschrijven. 

Dee herkomst van de gebruikte basisbegrippen uit de Quality Planning-methode is 
onduidelijkk evenals de gebruikte waarden. Ook de totstandkoming van de eind
waardenn van Vyncke is een proces dat nauwelijks te herhalen en te controleren is. 
Daarnaastt is het een waardel ijst die gemaakt is voor België en daardoor niet recht
streekss toepasbaar is op de Nederlandse cultuur. 

Uitt de bovenstaande opsomming blijkt dat het maken van een goed gedocumen
teerdee waarde-inventarisatie zelfs onder wetenschappers een weinig populaire 
activiteitt is. Omdat waarden bovendien in aanzienlijke mate cultureel gebonden 
zijn,, is het zeer wenselijk om een keer een volledig gedocumenteerde inventarisa
tiee uit te voeren die specifiek op Nederland is gericht. 

111 Zie ook paragraa f 1.2.1. 

85 5 



8 66 F U N D A M E N T E L E W A A R D E - I N V E NTA R I S AT I E S 



3 3 
Dee inventarisati e van de waarde n 

3.11 Inleidin g 
Inn dit hoofdstuk komen de gehanteerde procedures in het waardeonderzoek aan 
dee orde. In paragraaf 3.2 wordt aangegeven op welke manier de theoretische uit
gangspuntenn over waarden in het onderzoek zijn terug te vinden. Daarna volgt in 
paragraaff 3.3 de keuze van de onderzoeksvorm en het ontwikkelen van het onder
zoeksmateriaal.. En in paragraaf 3.4 staat het onderzoek zelf en de verwerking van 
hett materiaal centraal. Gaandeweg blijkt het materiaal steeds meer onvermoede 
mogelijkhedenn te bieden die, lopende het onderzoek, verder worden uitgewerkt. 
Daaromm loopt, als een rode draad, de veranderde doelstelling van het onderzoek 
doorr de laatste twee paragrafen. 

3.22 Theoretisch e uitgangspunte n 

3.2.11 Het begri p waard e 
Inn dit onderzoek is er voor gekozen om de definitie van Rokeach te gebruiken. 
Dezee definitie voldoet aan de voorwaarden van Schwartz en Bilsky1 en is duidelijk 
enn goed toepasbaar. Er moet echter voor een zeer groot aantal uitspraken van 
respondentenn worden vastgesteld of het een waarde is en daar is een definitie 
voorr nodig waar snel mee gewerkt kan worden. De definitie van Rokeach is daar
omm ingekort tot: 

EenEen waarde is een toestand of een gedragswijze die mensen nastreven. 

Ookk bij deze ingekorte versie blijft de essentie van het begrip waarde overeind. 
Hett onderscheid dat Rokeach maakt tussen instrumentele- en eindwaarde, wordt 
inn dit onderzoek niet gemaakt. Onderzoek, van onder andere Heath en Fogel 
(1978),, heeft uitgewezen dat de strakke indeling in instrumentele waarde en eind
waardee niet is te handhaven. Heath en Fogel hebben 114 studenten de 36 Rokeach 
waardenn in willekeurige volgorde voorgelegd en gevraagd deze in te delen in in
strumentele-- en eindwaarden. De indeling is verre van eenduidig. In tabel 3.1 
staann de waarden weergegeven waarbij de meerderheid van de respondenten een 
anderee mening is toegedaan dan Rokeach. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat 68% van 
dee respondenten 'onafhankelijk' een eindwaarde vindt, terwijl Rokeach dit een 
instrumentelee waarde vindt. 

11 Zie voor de voorwaarden van Schwartz en Bilsky paragraaf 1.2. 
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Tabell 3.1 Waarden die door de respondenten in meerderheid anders zijn toegedeeld 

dann Rokeach heeft gedaan (Heath & Fogel, 1978) 

Rokeachh instrumentele waarde 

respondentenn eindwaarde 
Rokeachh eindwaarde respondenten 

instrumenteel l 

Onafhankelijk k 
Verantwoordelijk k 
Intellectueel l 
Liefdevol l 

68% % 

52% % 

57% % 

55% % 

Were ldd vol schoonheid 

Plezier r 

6 1 % % 

57% % 

Uitt tabel 3.1 bl i jkt verder dat er geen overeenstemming bestaat tussen responden

ten ,, anders zou elk van de waarden met 0 of 100% aan de categorie ' instrumente

le-'' o f 'e indwaarde' zi jn toegevoegd. Dit gebrek aan overeenstemming kan voor 

eenn deel worden verklaard door het geslacht waartoe de respondent behoort . 

Tabell 3.2 toon t de waarden die de meerderheid van de vrouwen anders toewi jst 

dann de meerderheid van de mannen. Zo word t ' l iefdevol ' door de meerderheid van 

dee vrouwen (62%) een eindwaarde gevonden, terwi j l de meerderheid van de man

nenn ' l ie fdevol ' een instrumentele waarde vindt (56%). Daarentegen is 'moedig ' 

voorr de meerderheid van de mannen een eindwaarde (58%) en voor de meerder

heidd van de vrouwen een instrumentele waarde (62%). 

Tabell 3.2 Waarden die door vrouwen in meerderheid anders werden toegewezen dan 
doorr mannen (Heath & Fogel, 1978) 

Gel i j khe id d 

V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d 

Eerl i jk k 

L ie fdevo l l 

Socialee e rkenn ing 

Na t iona lee ve i l ighe id 

M o e d i g g 

eindwa a a 

68% % 

54% % 

5 1 % % 

62% % 

49% % 

46% % 

38% % 

vrouwe n n 

rd e e instrumentel e e 

waard e e 

32% % 

46% % 

49% % 

38% % 

5 1 % % 

54% % 

62% % 

eindwa a a 

49% % 

49% % 

38% % 

44% % 

56% % 

58% % 

58% % 

manne n n 

rd e e instrumentel e e 

waard e e 

5 1 % % 

5 1 % % 

62% % 

56% % 

44% % 

42% % 

42% % 

Dee conclusie dr ingt zich dan ook op dat het onderscheid tussen instrumentele en 

e indwaardenn per indiv idu anders l igt. Gorsuch (1970) zegt daarover: 

"the"the way in which a person separates values into instrumental and terminal repre-

sentssents his own value structure". 

Daaromm is in d i t onderzoek afgezien van het maken van onderscheid tussen instru

mentele-- en eindwaarden. Dat w i l niet zeggen dat daarmee word t ontkend dat 

ins t rumente le-- en e indwaarden bestaan2 . De mogel i jkheid w o r d t echter open 

gelatenn dat ze persoon- of si tuatiegebonden zi jn. 

22 Zie verde r hoofdstu k 7 bi j aanbevole n vervolgonderzoek . 
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3.33 De onderzoeksvor m 

3.3.11 Keuz e van de onderzoeksvor m 
Hett inventariseren van waarden vereist dat er met respondenten wordt gepraat 
overr waarden. Het was niet op voorhand duidelijk welke methode hiervoor het 
bestee kon worden gebruikt. 

Dee eenvoudigste manier is de mensen gewoon vragen welke waarde ze hebben of 
kennen.. Aan deze methode kleven echter een aantal problemen, die ook al 
beschrevenn zijn in paragraaf 2.2.5: 
•• Het concept waarde is niet voor iedereen zo maar duidelijk. 
•• Het is de vraag of respondenten van zichzelf weten welke waarden ze hebben 

(Beckerr & Nauta, 1983; Halman, 1991; Kraemer, 1980). Waarden worden 
immerss al zo vroeg in het leven aangeleerd, dat men zich van veel waarden 
niett bewust is dat men ze heeft (Hofstede, 1991; Rokeach, 1973). 

•• Er moet nog maar worden afgewacht of iemand aan een ander wil vertellen 
welkee waarden hij/zij heeft. In bepaalde kringen in de samenleving worden 
waardenn als 'hoger op willen komen' en 'baas willen zijn' niet als wenselijk3 

ervarenn en dus zal een respondent ze mogelijk verzwijgen. 

Eenn tweede mogelijkheid om iemands waarden vast te stellen is de persoon lang
durigg te observeren. Op die manier kunnen de waarden die de beslissingen en han
delingenn van de persoon richting geven, worden afgeleid. Deze methode kost ech
terr zeer veel tijd en zou bovendien een grote inbreuk op de privacy van de onder-
zoekspersoonn betekenen. 

Eenn derde manier om waarden van een samenleving vast te stellen is het analyse
renn van boeken die door personen uit die betreffende samenleving zijn geschre
ven.. Met name kinderboeken zouden een goed beeld moeten geven van de waar
den,, omdat waarden al in de vroegste jeugd worden overgedragen van volwasse
nenn op kinderen. Posthouwer4 (1998) heeft onderzoek gedaan naar waarden in 
kinderboeken. . 

Eenn vierde mogelijkheid voor het genereren van waarden is het bestuderen van 
televisiedrama'ss of soaps die geschreven zijn door een auteur afkomstig uit de 
samenlevingg waar de waarden uit verzameld worden. Dit onderzoek is uitgevoerd 
doorr Van Driel5 (2000). Ook het analyseren van nieuwsprogramma's kan een 
mogelijkheidd bieden om te achterhalen welke waarden een samenleving heeft. 

Hett gebruiken van boeken, soaps of drama houdt een gevaar in. De schrijvers zijn 
namelijkk niet a-select gekozen uit de bevolking en behoren tot een bepaalde cate
goriee van de samenleving. Over het algemeen zijn ze hoog opgeleid en hebben 
eenn aantal specifieke eigenschappen en interesses. Hierdoor kan het waardepa
troonn afwijken van de doorsnede van de bevolking. 

33 Zie voor het verschil tussen wenselijke waarden en gewenste waarden paragraaf 1.2.1. 

44 Zie voor een beschrijving van het onderzoek van Posthouwer naar waarden in kinderboekenonderzoek bijlage M. 

55 Zie voor een beschrijving van het onderzoek van Van Driel naar waarden in soaps bijlage M, 
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Waardenn manifesteren zich in een samenleving niet alleen op individueel niveau, 
zoalss hiervoor is beschreven, maar ook geïnstitutionaliseerd in sociale organisaties 
enn maatschappelijke verbanden (Becker & Nauta, 1983; Van Kemenade, 1988). Dit 
biedtt een vijfde mogelijkheid om waarden van een samenleving te onderzoeken. 
Beckerr en Nauta stellen (1983, p30): 

"Willen"Willen waarden in de samenleving betekenis hebben, dan moeten er individuen, 
groepengroepen of organisaties zijn die voorde realisering ervan zorgdragen". 

Dezee laatste benadering maakt het bestuderen van waarden eenvoudiger, omdat 
dee waarden veel zichtbaarder zijn. Door middel van inhoudsanalyse kunnen uit 
officiëlee stukken, die door de groepen of organisaties zijn geproduceerd, de waar
denn worden gecodeerd die volgens deze organisaties in de samenleving voorko
men.. Becker en Nauta (1983) hebben voor hun onderzoek naar veranderingen in 
waardenn onder andere gebruik gemaakt van Troonredes, omdat deze, zoals zij 
zeggen: : 

"door"door hun 'wervend' en vaak wat ideëel karakter bij uitstek algemene waarden 
weerspiegelen"weerspiegelen" ( p. 13). 

Ookk hier geldt echter dat Troonredes niet door de doorsnee burger geschreven zijn 
enn daarom niet hoeven weer te geven wat onder de bevolking in het algemeen 
leeft.. Wel kunnen zij een goed beeld geven van wat de regering denkt dat de 
bevolkingg nastreeft. Of zoals Enschedé het zegt: 

".... er wordt alleen de hand gelegd op waarden die kunnen dienen als legitimatie, 
alsals rechtvaardiging voor politieke verlangens van de dag: waarden die het goed 
doendoen in de opinievorming, bijvoorbeeld in een verkiezingscampagne, in de Staten-
Generaal.Generaal. Maar de vanzelfsprekende waarden waarover we het allen eens zijn, 
blijvenblijven zo in de schaduw, raken in het vergeetboek" (Enschedé, 1983, p. 213). 

Inn het onderzoek dat onderwerp is van deze dissertatie is gekozen voor het inter
viewenn van respondenten. Deze methode staat het dichtst bij 'aan de persoon vra
genn welke waarde men heeft'. Halman (1991, p.28) noemt deze methode en hij 
zegtt daarover: 

"Waarden"Waarden zouden kunnen worden gedistilleerd uit de uitspraken van mensen over 
uiteenlopendeuiteenlopende zaken". 

Voordatt een overzicht wordt gegeven van de manier waarop mensen geïnter
viewdd zijn en over welke 'uiteenlopende zaken' met de respondenten is gespro
ken,, wordt eerst een uitleg gegeven over twee gesprekstechnieken die in dit 
onderzoekk een rol hebben gespeeld. 
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3.3.22 Twee gesprekstechnieke n 
Tweee verschillende manieren om met mensen een gesprek te voeren dat tot doel 
heeftt om de diepere gedachten van de respondent te achterhalen zijn natural 
groupinggrouping en ladder ing. 

Naturall grouping is een methode die gebruik maakt van overeenkomsten tussen 
productenn of merken. De respondent krijgt een aantal stimulii voorgelegd (kaartjes 
mett namen van bedrijven of merken, verpakkingen, foto's) die hij moet verdelen 
inn twee groepen. De splitsing gaat geheel volgens de eigen criteria van de respon
dent.. Na het splitsen wordt de respondent gevraagd waarom hij op die manier 
heeftt gesplitst. Vervolgens wordt de respondent gevraagd om een van de twee 
groepenn opnieuw te splitsen en ook dan wordt weer naar 'het waarom' gevraagd. 
Ditt gaat zo door tot de respondent aangeeft niet verder te kunnen splitsen. Dan 
wordtt ook de tweede groep op dezelfde manier verwerkt (Sikkel, 1995). 

Ladderingg is een methode die tot doel heeft om de relaties tussen producteigen
schappen,, de gevolgen van het gebruik van het product en de waarden die de con
sumentt heeft ten aanzien van het product, te achterhalen. 

Bijj laddering zijn de volgende drie stappen te onderscheiden: 
1.. het blootleggen van de saillante eigenschappen van het product; 
2.. diepte-interviews om de relaties tussen de gevolgen van het gebruik van het 

productt en de waarden van de consument vast te stellen; 
3.. analyse van de resultaten (Gutman, 1982; Ter Hofstede, Audenaert, 

Steenkamp,, & Wedel, 1998). 

Bijj de eerste stap worden gesprekken met consumenten gevoerd over de product
eigenschappenn die zij gebruiken om producten te onderscheiden en te evalueren. 
Datt kan op verschillende manieren. Een van de manieren is het vergelijken van 
productenn op basis van dichotome eigenschappen, bijvoorbeeld het product is 
warmm of koud, schadelijk of niet schadelijk, snel te bereiden of niet snel te berei
den. . 

Tijdenss de tweede stap, de diepte-interviews worden de belangrijkste eigenschap
penn uit stap één gebruikt als startpunt. De respondent krijgt dan steeds vragen in 
dee trant van 'waarom is dat belangrijk voor u?'. Dit leidt tot een steeds hoger 
abstractieniveauu en gaat net zolang door tot de respondent niet verder kan. 
Meestall is dan een eindwaarde bereikt. Het resultaat is een opeenvolging van con
ceptenn die ladders worden genoemd. Er zijn meerdere mogelijkheden om een 
respondentt te helpen als hij geen antwoord weet te geven; 

•• ingaan op de situatie waarin een product gebruikt wordt; 
•• de respondent zich laten voorstellen dat het product ontbreekt; 
•• via de negatieve kant: "Waarom heeft u niet...?"; 
•• via een terugblik: "Is er iets veranderd als u het vergelijkt met een paar jaar 

geleden?"; ; 
•• kijken waarom anderen het doen: "Waarom denkt u dat uw vrienden ...?". 
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Alss voorbeeld volgt hierna een laddering interview dat uitgaat van het oproepen 
vann de situatie waarin een product, in dit geval een wine cooler (dit is een alcohol
armee wijn die in Amerika veel wordt gedronken), gebruikt wordt. 

Int.. U geeft aan dat de kans dat u een wine cooler drinkt het grootst is op een feest

jee in het weekend met vrienden. Waarom is dat zo? 

Resp.. Wine coolers bevatten minder alcohol dan een mix drankje en omdat ze ook nog 

goedd vullen drink ik er minder van en drink ik langzamer. 

Int.. Wat is het voordeel van minder alcohol als u onder vrienden bent? 

Resp.. Daar heb ik eigenlijk nog nooit echt over nagedacht. Ik weet het niet. 

Int.. Probeer er over na te denken in de context van het feestje. Wanneer was het 

voorr het laatst dat u een wine cooler dronk in deze feest-met-vrienden situatie? 

Resp.. Afgelopen weekend. 

Int.. Goed, waarom coolers dit afgelopen weekend? 

Resp.. Ik wist dat ik de hele avond zou drinken en ik wilde niet dronken worden 

Int.. Waarom was het belangrijk om niet dronken te worden tijdens het feestje van 

hett afgelopen weekend? 

Resp.. Als ik op een feestje ben, wil ik graag contact hebben, praten met mijn vrienden 

enn hopelijk nieuwe vrienden maken. Als ik dronken word, ben ik bang dat ik 

mezelff belachelijk maak en dat mensen me de volgende keer niet meer vragen. 

Hett is voor mij belangrijk om bij de groep te horen. 

(Reynold ss & Gutman , 1988) 

Uitt dit interview kan de volgende 'ladder' worden samengesteld: 

Bijj de groep horen (4) 

Contactt maken/hebben (3) 
Voorkomenn datje dronken wordt (2) 

Weinigg alcohol/vult goed (1) 

Hierbijj bevat niveau 1 (onderste sport van de ladder) producteigenschappen, 
niveauu 2 en 3 zijn hier de gevolgen van het gebruiken van het product en niveau 4 
iss de waarde die aan dit product gekoppeld wordt door deze respondent. Hierbij 
kann nog worden opgemerkt dat niveau 3 volgens de definitie van Rokeach ook als 
waardee kan worden gezien. 

Dee derde stap is het terugbrengen van de resultaten tot een aantal matrices waar
inn de relaties worden aangegeven tussen de producteigenschappen, de gevolgen 
diee de aanschaf van het product heeft en de waarden van de consument (Gutman, 
1982).. Van deze matrices wordt een Hierarchical-Value-Structure Map (HVM) 
gemaaktt waarin alle attributen, de gevolgen en de waarden met hun onderlinge 
verbandenn worden opgenomen (Reynolds & Gutman, 1984)6. Een voorbeeld hier
vann op basis van het wine cooler interview staat in figuur 3.1. 

66 Zie ook paragraa f 1.3 
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zelfrespect zelfrespect 
-- beter gevoel over mezelf 
-- zelfbeeld 
-- eigenwaarde 

gezinsleven gezinsleven 
-- behoud het respect van anderen 
-- betere familiebanden 

ietss bereiken 
-- het meeste uit het leven halen 

beschaafdebeschaafde indruk 
persoonlijkee status 
hoee anderen mij zien 

dorstlessend dorstlessend 
-- lenigt de dorst 
-- n ie t te zuur 

i i 
verfrissend verfrissend 
- jee voelt je alert, 

levend d 

voorkomtvoorkomt negatieve 
gevolgengevolgen van alcohol 
-- niet te dronken 
-- niet te moe 

voorkomtvoorkomt verspilling 
-- wordt niet warm 

minder r 
alcohol l 

lagerlager gebruik 
-- kan er niet veel 

vann op 
-- kleine slokjes 

vult t 
goed d 

kleine e 
flesjes s 

Figuu rr  3.1 Hypothetisch e Hierarchica l Valu e Structur e Map voo r win e cooler s (Reynold s 

&& Gutman , 1988, p. 19) 

Bijj het voeren van gesprekken met respondenten worden vaak zogenaamde sti

mulii gebruikt . Dit kunnen verpakkingen van producten zijn, foto's van producten, 

mensen,, omstandigheden of de producten zelf. 

3.3.33 P ra te n o v e r w a a r d e n 

Eenn probleem bij praten over waarden is het aan de respondent duideli jk maken 

watt een waarde is. Omdat de def ini t ie voor een aantal respondenten een te hoog 

abstractieniveauu heeft, is gekozen voor learning by example. Als methode om de 

respondentt te leren wat een waarde is, word t gekozen voor natural grouping. 

Hierbijj is voorondersteld, dat de respondent weet wat er met een waarde word t 

bedoeld,, als hij gedurende een half uur bezig is geweest waarden in groepen te 

scheidenn en die scheiding te motiveren. 

Alss ui tgangspunt voor de natural grouping is de waardeli jst van Laskaris en van der 

Poll gebruikt (1994). Deze lijst bestaat uit 48 eindwaarden en is samengesteld uit 

waardenn die zij ui t de l i teratuur hebben verzameld7 . Na enig experimenteren8 is 

dee lijst teruggebracht to t de 35 waarden die in tabel 3.3 staan. 

77 De waarden zijn afkomstig van Maslow, Hunt en Scott, Rokeach, Kahle, Vyncke en de begrippen uit de lijst van 

BBDOO New York (Laskaris & Van der Pol, 1994) 

88 Zie voor een overzicht van de experimenten bijlage A. 
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Tabell 3.3 De 35 waarden die gekozen zijn voor de natural grouping 

11 (Volwassen) liefde/(volwassen) partnerrelatie 

22 (individuele) vrijheid/vrije keuze 

33 gelijkheid/anti-status 

44 status/maatschappelijk aanzien 

55 individualiteit/onderscheid van anderen 

66 luxe leven/comfortabel leven 

77 plezier (in 't leven)/vermaak 

88 sociale erkenning/gewaardeerd worden door 

anderen n 

99 (levens)wijsheid/verstandigheid/volwassen

heid d 

100 innerlijke harmonie/anti-stress 

111 gezondheid 

122 (fysieke) aantrekkelijkheid/een goed voor

komen n 

133 gevoel voor eigenwaarde/zelfwaardering 

144 een eigen plaats, plek hebben/een eigen huis 

hebben n 

155 zuinig(heid) 

166 het hebben van kinderen/een eigen gezin 

stichten n 

99 Zie ook 1.2.1 de verschillen in de status van een waarde. 

177 veiligheid/in een veilige wereld leven 

188 zekerheid/op iets of iemand kunnen rekenen 

199 alles behouden zoals het is 

200 romantiek 

211 liefde voor kinderen 

222 schoon milieu 

233 jezelf kunnen zijn, zoals je bent 

244 geluk 

255 esthetiek, schoonheid van natuur en kunst 

266 gevoel ergens bij te horen 

277 betere kwaliteit van het leven 

288 nationale vrijheid 

299 verlossing/leven na de dood 

300 genieten van eenvoudige dingen in het leven 

311 streven naar een betere wereld 

322 bekwaamheid 

333 (persoonlijke) bevrediging/tevredenheid 

344 vaderlandsliefde 

355 iefde voor de natuur 

Uitt de natural groupings die de respondenten hebben uitgevoerd, kan nog een 
aantall zaken worden geleerd wat voor het onderzoek van betekenis kan zijn. 

•• Respondenten met een lage opleiding hebben geen problemen met het 
makenn van groepen, maar wel met aangeven van de reden waarom ze dat 
doen.. Dit kan in het definitieve onderzoek problemen gaan opleveren bij het 
vindenn van de waarden. Men kan verwachten dat bij mensen die een pro
bleemm hebben om zich uit te drukken, het vinden van een achterliggende 
waardee waarschijnlijk ook moeilijk is. 

•• Alle respondenten maken de keuzes op andere gronden, maar bij meer dan 
dee helft komt op een bepaald moment de keuze voor: 'zo zie ik mezelf en zo 
ziett een ander mij'. 

•• Diverse waardeomschrijvingen worden door de respondenten verschillend 
geïnterpreteerd9. . 

•• Over het algemeen vinden mensen het wel leuk om eens over deze dingen na 
tee denken. Wel vinden ze dat de onderzoeker veel te veel informatie over hun 
diepstee overtuigingen krijgt. Daarom is het belangrijk om een band met de 
respondentt op te bouwen, want het is noodzakelijk om vertrouwen te kwe
kenn om over deze zaken te kunnen praten. 

•• Het is mogelijk dat bepaalde indelingen en verklaringen beïnvloed zijn door 
dee aanwezigheid van de onderzoeker. Deze beïnvloeding kan in twee richtin
genn gaan. De respondent kan zich 'zo goed mogelijk' willen gedragen of kan 
zichh juist wat 'schopperig' voordoen, terwijl hij dat in werkelijkheid niet is. 
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Beidee vormen komen bij kwalitatief onderzoek veel voor (Billiet, Loosveldt, & 
Waterplas,, 1990). Dit heeft ook weer te maken met wenselijkheid10. 

Naa de natural grouping weet de respondent uit ervaring wat een waarde is; hier
meee is de eerste stap gezet. De volgende stap is het praten over die waarden. 
Waardenn liggen niet aan het oppervlak, maar zitten diep in het bewustzijn en vaak 
zelfss in het onderbewustzijn van de respondent verankerd. Om met de respondent 
eenn gesprek te voeren dat ook daadwerkelijk waarden oplevert, moet het gesprek 
diepgaandd zijn. Zo'n manier van interviewen komt voor bij laddering. Om de 
respondentt te helpen zich in te leven, worden als stimuli een aantal foto's gebruikt 
diee handelen over 'uiteenlopende zaken' uit het leven van de mens. 

3.3.44 Het samenstelle n van de fotoseri e 
Alss uitgangspunt bij het samenstellen van de fotoserie zijn situaties gekozen die in 
bijnaa ieder mensenleven voorkomen. We kunnen die situaties in een aantal domei
nenn opdelen. In dit onderzoek is gekozen voor: 
•• het eigen ik (gezondheid, geestelijke ontwikkeling, persoonlijk belang, per

soonlijkee opvattingen, werk, soort leven dat iemand leidt); 
•• wereld dichtbij (partner, kinderen, leven, dood, vreugde, verdriet, liefde, 

vrienden,, familie); 
•• wereld verder af (natuur, milieu, bewoners van de aarde, veiligheid, vrede, 

eigenn land, buitenland). 

Dezee domeinen zijn verder uitgewerkt tot de lijst van gebeurtenissen in het leven 
diee in tabel 3.4 staat vermeld. 

Tabell 3.4 Lijs t me t gebeurtenisse n ui t he t leve n 

11 geboorte 

22 kindertijd 

33 school 

44 geestelijke ontwikkeling 

55 afzetten tegen ... 

66 verkering/lief de/partner/trouwen 

77 erotiek 

88 huisdieren 

99 gezelligheid/feest 

100 haat/ruzie 

111 vriendschap 

122 gezin 

133 werken/geld verdienen /invloed hebben 

144 eigen huis 

155 vakantie/avontuur 

166 vrijetijdsbesteding 

177 soort leven dat je leidt (arm/rijk) 

188 godsdienst 

199 milieu (vervuiling) 

200 vaderland/koningshuis 

211 nieuwsgierigheid 

222 technologie /toekomstverwachting 

233 natuur 

244 landschap 

255 gezondheid 

266 uiterlijke schoonheid/kleding 

277 eten/drinken/snoepen 

288 ouder worden 

299 dood gaan /gemis/verdriet 

300 zorg voor de medemens in je eigen land 

(ouderen,, zieken, daklozen, verslaafden, 

armen) ) 

311 zorg voor de medemens in andere landen 

(honger,, rampen, vluchtelingen, armoede) 

322 oorlog / vrede-> leger 

333 veiligheid -> politie 

344 landelijke politiek 

355 wereldpolitiek -» machthebbers 

366 geweld 

100 Zie hoofdstuk 1.2.1. voor het verschil tussen het gewenste en de wenselijkheid. 
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Bijj deze gebeurtenissen zijn foto's11 gezocht die de respondent een aanknopings
puntt bieden om over dat onderdeel van het leven zijn ideeën weer te geven. Bij 
hett gebruiken van stimuli, zoals foto's, kan het voorkomen dat de respondent 
ingaatt op de specifieke kenmerken van de foto in plaats van op het levensdomein 
datt wordt gerepresenteerd. Dit verschijnsel doet zich met name voor bij uitzon
derlijkee situaties of foto's met bijzondere details. Daarom moet vermeden worden 
datt foto's met zulke afbeeldingen worden opgenomen. Om te kunnen onderzoe
kenn of de foto's toch uiteindelijk niet bepalend zijn voor het verloop van het inter
view,, is een tweede fotoserie samengesteld. Beide series zijn gebruikt in het defini
tievee onderzoek. 

3.44 Uitvoering en verwerking 

3.4.11 Het ve ldwer k 
Naa het bepalen van de onderzoeksopzet worden 15 proef interviews12 uitgevoerd. 
All na het eerste proefinterview is duidelijk dat de natural grouping overbodig is, 
bijj nader inzien blijkt het learning by example niet nodig te zijn. De foto's bieden 
voldoendee aanknopingspunten vooreen diepgaand gesprek overwaarden. 

Naa enkele proefinterviews wordt een aantal onderwerpen samengevoegd, omdat 
blijktt dat sommige foto's toch hetzelfde levensdomein representeren13. Ook wordt 
eenn aantal foto's vervangen, omdat de respondent niet over het levensdomein van 
dee foto vertelt, maar over de karakteristiek van de foto. 

Hett blijkt voor de respondent lastig om spontaan over de foto's te gaan vertellen. 
Daaromm wordt per foto een introductievraag opgesteld. Om ook onderwerpen die 
slechtss zijdelings op een bepaalde foto betrekking hebben, maar wel belangrijk 
genoegg zijn om over te praten, aan de orde te kunnen stellen, worden ook nog 
eenn aantal vragen ontwikkeld, die in de loop van de bespreking van de foto's aan 
dee orde komen (tabel 3.5). Deze standaard vragen hebben een aantal voordelen: 

•• Ze maken het de respondent makkelijker om over een bepaald onderwerp te 
gaann praten. 

•• Ze leveren een standaardisatie van de interviews op. De zekerheid dat bepaal
dee onderwerpen aan de orde komen wordt groter. 

•• Het wordt gemakkelijker het onderzoek op dezelfde manier te herhalen. 
•• Er zijn minder foto's nodig, omdat meer onderwerpen per foto aan de orde 

kunnenn worden gesteld. Op die manier kunnen bij foto 10, die situaties toont 
vann personen op vakantie, ook vragen over sport en gezondheid worden 
gesteldd en hoeven voor die onderwerpen geen aparte foto's te worden toe
gevoegd. . 

111 Zie bijlage C voor het ontwikkelen van de fotoseries. De foto's zelf zijn te zien op de cd-rom door fotoalbum aan te 

klikken. . 

122 Zie bijlage D voor de achtergrondvariabelen van de respondenten van de proefinterviews. 

133 Zie bijlage C voor een overzicht van de foto's die zijn samengevoegd en vervangen. Voor de foto's zelf zie de 

cd-rom. . 
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Tabell  3.5 Vragen bi j de foto' s per onderwer p gerangschik t 

Fotoo Onderwer p Vragenn bi j de foto(s ) 

11 Kinderen 

22 School 

33 Lezen/boeken 

44 Puberteit 

55 Huwelijk/liefde/ 
seks s 

66 Dieren 

77 Vriendschap 

88 Werk 

99 Huis 

100 Vakantie/sport/ 
gezondheid d 

111 Arm/rijk 

122 Geloof 

133 Koningshuis/leger 

144 Technologie/ 
toekomst t 

155 Milieu 

166 Uiterlijk 

177 Eten/snoepen 
188 Oud/jong 

199 Dood 

200 Zorgen voor 
anderen n 

211 Geweld 

222 Politiek 

waaromm nemen mensen kinderen 
waaromm willen mensen geen kinderen 
waaromm willen mensen een groot gezin 
watt betekent school voor mensen/wat heeft school voor u betekend 
waaromm sturen ouders hun kinderen naar school -» wat verwachten ze ervan 
waaromm lezen mensen boeken 
waaromm willen mensen boeken hebben 
waaromm zien deze mensen er anders uit 
leefleef je eens in in deze personen -> wat zal voor deze personen belangrijk zijn 
inn hun leven (waarden) 
waaromm willen mensen trouwen 
waaromm willen mensen trouwen met alles erop en eraan 
waaromm willen ze de familie erbij hebben 
waaromm kan het stuk lopen 
waaromm willen mensen met elkaar spelen 
waaromm willen mensen met elkaar vrijen 
waaromm hebben mensen dieren 
verplaatss je eens in deze mevrouw, wat zal voor deze mevrouw belangrijk zijn 
inn haar leven 
waaromm hebben mensen vrienden 
waaromm zoeken veel mensen de drukte op 
waaromm werken mensen 
waaromm willen mensen geld verdienen 
waaromm willen mensen hogerop komen 
leefleef je eens in in deze personen, wat zal voor hun belangrijk zijn 
waaromm willen mensen een eigen huis hebben 
waaromm zien alle huizen er zo verschillend uit, zowel van buiten als van 
binnen n 
waaromm gaan mensen op vakantie 
waaromm willen ze uitrusten 
waaromm willen ze spanning 
waaromm sporten mensen 
waaromm is gezondheid zo belangrijk 
welkee tegenstelling zit hier in 
welkee waarden zullen voor de twee groepen belangrijk zijn 
waaromm gaan mensen naar de kerk 
waaromm geloven mensen 
waarr draait het in het leven om 
waaromm willen mensen de koningin/het koningshuis 
waaromm willen ze het niet 
waaromm hebben we een leger 
inn WO II waren er mensen in het verzet actief. Wat voor kenmerken moeten 
dezee mensen gehad hebben om dat te kunnen doen. 
waaromm willen mensen in het leger 
waaromm willen mensen niet in het leger 
waaromm zal een vrouw het leger in willen 
geeff eens een beschrijving van de Nederlandse bevolking 
waaromm is de mens met technologie beïig 
watt betekent de toekomst voor mensen 
watt zie je op deze foto's 
watt zijn de verschillen tussen de foto's 
waaromm gebruiken mensen schoonheidsmiddelen 
waaromm is uiterlijk belangrijk voor de mens 
waaromm eten mensen soms een hele zak koek of drop leeg 
waaromm willen mensen jong blijven 
waaromm is in andere culturen juist de oudere mens meer in tel 
watt betekent doodgaan voor mensen 
waaromm zijn veel mensen bang van de dood 
waaromm zorgen mensen voor andere mensen 
hoee vinden mensen het dat er voor hen gezorgd wordt 
waaromm hebben we politie 
waaromm gebruiken mensen geweld 
waaromm willen mensen in de politiek 
waaromm zijn dan oudere mensen opeens wel weer in tel 
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Omdatt de bedoeling van het onderzoek is om de waarden van de Nederlander en 
niett van de individuele respondent te achterhalen, zijn de vragen bewust zo 
gesteldd dat de respondent niet zijn of haar specifieke waarden hoeft te noemen, 
maarr dat hij of zij het over 'mensen' of 'Nederlanders' kan hebben. Een bijkomend 
voordeell van deze wat afstandelijke manier van vragen is een vermindering van de 
socialee wenselijkheid in de antwoorden van de respondenten. Zij kunnen nu vrij
elijkk vertellen over wat andere mensen vinden of doen. Hierdoor kunnen ook situ
atiess aan de orde komen die zijzelf verwerpelijk of ongewenst vinden, maar die 
well voorkomen in Nederland. Ook meer intieme vragen worden op deze manier 
makkelijkerr bespreekbaar. 

Naa dertien proefinterviews is de opzet zover bijgeschaafd, dat het definitieve 
onderzoekk kan beginnen. De laatste twee proefinterviews zijn gebruikt om de 
inmiddelss vervaardigde tweede fotoserie te testen. 

Dee respondenten voor het definitieve onderzoek worden geselecteerd uit de 
Stichtingg Telepanel van de Universiteit van Amsterdam (het huidige CentERpanel 
vanvan CentERdata dat verbonden is met de Katholieke Universiteit Brabant). De 
respondentenn zijn zodanig gekozen dat ze gelijkmatig verdeeld zijn over het land, 
geslachtt en de opleiding. Uit de proefinterviews is gebleken dat de manier waarop 
mensenn over de foto's vertellen en de waarden die daarbij naar voren komen, 
geenn verschil te zien geeft naar leeftijd. Daarom is in het hoofdonderzoek een 
leeftijdsindelingg gekozen die het mogelijk maakt om de wellicht toch aanwezige 
leeftijdsverschillenn maximaal tot uitdrukking te laten komen. Er is gekozen voor 
eenn tweedeling in jong (20-30 jaar) en ouder (50-60 jaar)14. 

3.4.22 Het verwerke n van de interview s 
Tegelijkk met het ontwerpen van een procedure om waarden te inventariseren bij 
respondenten,, wordt er ook geëxperimenteerd met verschillende verwerkingsme
thodenn van het materiaal. Het materiaal blijkt onvermoede kansen te bieden en 
daarr kan gaandeweg een steeds beter gebruik van worden gemaakt. De ontwik
kelingenn in de informatietechnologie spelen hierbij een grote rol. 

Onderzoekk met behulp van lange waardelijsten is in de marketingwereld niet 
haalbaar,, omdat het te veel tijd en dus geld kost. Beperking van het aantal waar
denn is daarom belangrijk. In eerste instantie is dan ook het doel de waarden zo 
kernachtigg mogelijk te verwoorden en het aantal zo klein mogelijk te houden. Bij 
hett gebruik van enkelvoudige woorden kunnen meer waarden onder een noemer 
wordenn gebracht. Indien er samengestelde waarden worden gebruikt, is dat niet 
meerr of moeilijker het geval. De waarde 'rijk' kan staan voor 'rijk willen worden', 
'rijkk zijn', 'veel geld willen hebben' enzovoort. Daarom bestaan de gecodeerde 
waardenn in de begintijd van het onderzoek meestal uit één woord. 

144 Zie bijlag e E voo r de achtergron d variabele n van de respondenten . 
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Hett nadeel van het gebruik van waarden die uit één woord bestaan is dat ze vaak 
tee algemeen zijn om eenduidig naar waarden te verwijzen. Het woord 'uiterlijk' 
zegtt immers niets over wat een respondent zou willen bereiken en is dan geen 
waarde.. Pas door de toevoeging 'mooi' of 'verzorgd' krijgt het woord 'uiterlijk' 
eenn betekenis die aan de definitie waarde voldoet. Immers men kan streven naar 
eenn 'mooi of verzorgd uiterlijk'. 

Omm de waarden te genereren worden alleen die zinnen uit de interviews gekozen 
waarinn op het eerste gehoor waarden voorkomen. Op die manier blijven van de 
interviewss slechts korte zinnen over, die onderling geen enkele relatie met elkaar 
hebben.. Uit deze stukjes van uitspraken zijn waarden gegenereerd. Sommige van 
dezee waarden zijn niet door de respondent genoemd, maar door de onderzoeker 
geïnterpreteerd.. Als illustratie is in tabel 3.6 een klein stukje van een van de proef-
interviewss opgenomen15. 

Tabell 3.6. Klei n gedeelt e ui t een proefintervie w 

Uitsprake nn Waarden 

1.. eenling die in deze wereld zo goed 

mogelijkk wil overleven 

2.. mooi, keurig eruit zien mooi keurig uiterlijk 

3.. het goed hebben voor je kinderen 

4.. trots op dingen die je bereikt hebt 

5.. trots zijn op dingen die je zelf presteert 

6.. door hard werken rijker worden 

7.. je kunt niet alles alleen aan 

8.. het goed hebben voor je kinderen, 

zorgenn dat ze een toekomst krijgen 

9.. hetgeen bescherming nodig heeft 

Doorr deze manier van werken 
•• ontstaat er een groot verlies aan context, waardoor niet is vast te stellen in 

welkee betekenis de waarde is gebruikt; 
•• is niet te controleren of inderdaad alle waarden benoemd zijn, omdat grote 

delenn van de uitspraken ontbreken; 
•• is de invloed van de onderzoeker groot doordat deze de uitspraken van de 

respondentt interpreteert (zie de uitspraken uit het voorbeeld hierboven); 
•• komt de controleerbaarheid en de objectiviteit van het onderzoek in het alge

meenn in het gedrang. 

Doorr het op de markt komen van geschikte database software en de beschrijfbare 
cd-romm wordt het mogelijk om grote hoeveelheden materiaal zodanig te verwer
kenn dat het volledig bruikbaar blijft. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om het 
totalee onderzoek weer te geven, terwijl dat op papier niet meer werkbaar zou zijn. 

155 In bijlag e 8 is een gedeelt e van een volledi g uitgewerk t proefintervie w te lezen. Dit  is een proefintervie w dat bijn a 

vergelijkbaa rr  is met de definitiev e interview s voo r wat betref t de gebruikt e foto' s en vragen . 

overleven n 

mooi i 

prestatie e 

trots s 

trots s 

werken n 

alleen n 

zorgen n 

beschermen n 

alleen n 

keurig g 

kinderen n 

prestatie e 

prestatie e 

rijk k 

samen n 

toekomst t 
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Niett alleen wordt hiermee het probleem van controleerbaarheid en objectiviteit 
voorr het grootste deel opgelost, maar wijzigen ook de ideeën over wat het eindre
sultaatt van het onderzoek moet zijn. Daardoor verandert de wijze van verwerking. 
Niett langer wordt gestreefd naar een beperking van uitspraken en waarden, maar 
wordtt er juist naar gestreefd om een zo volledig mogelijke weergave van het 
materiaall te geven. De uitspraken die de respondenten in de interviews hebben 
gedaann worden letterlijk uitgetypt. In deze teksten zijn vervolgens de waardeom
schrijvingenn geselecteerd. Deze omschrijvingen corresponderen zo veel mogelijk 
mett de letterlijke tekst van de respondenten. Hiervoor is gekozen om twee rede
nen. . 

•• Het letterlijk weergeven van een uitspraak is een objectieve weergave, terwijl 
bijj het interpreteren van de woorden van de respondent een zekere mate van 
subjectiviteitt een rol speelt. 

•• Door de uitspraken zo letterlijk mogelijk op te nemen, is er een goed over
zichtt verkregen van de manier waarop respondenten met een verschillende 
achtergrondd zich uitdrukken. Voor de marketingwereld biedt dit de mogelijk
heidd om het taalgebruik in hun campagnes en reclames aan te passen aan de 
gekozenn doelgroep. 

Incidenteell is gekozen voor kleine aanpassingen om te voorkomen dat geringe 
variatiess het materiaal te veel zouden uitbreiden zonder wezenlijke informatie toe 
tee voegen. Om dit te verduidelijken is in tabel 3.7 een voorbeeld van zo'n kleine 
aanpassingg weergegeven: 

Tabell 3.7. Voorbeel d van klein e aanpassin g in de waardeomschrijvin g 

Waardee = lekke r leven hebbe n 

Uitspraken: : 

•• als je een goede baan hebt, goede mogelijkheden, je hebt een lekker leven, je hebt 
veell vrienden, je gaat op reisjes en dan heb je het ook niet nodig kinderen, om dat 
stukjee levensvreugde te geven, vooral als je tussen de 20 en 40 zit 

•• dat ze wel genoeg vrouwen versieren, wat geld omhanden op t i jd, ik denk ook dat ze 
well een zaterdags baantje hebben, veel plezier maken dat ze een lekker leven leiden 

•• je moet werken om geld te krijgen, om een lekker leven, om jezelf denk ik, je moet 
ookk werken om aanzien, als je niet werkt tel je niet meer mee wat je ook doet, wat 
voorr kunstjes je ook kent, je telt niet meer mee 

Uitt het voorgaande blijkt dat het geen extra informatie oplevert om hier de waar
dee 'lekker leven leiden' en een 'lekker leven' toe te voegen. De kleine aanpassing 
naarr 'lekker leven hebben' doet aan de inhoud van de waarde niets af. 

Alleenn bij uitspraken over de natuur is van letterlijke weergave afgeweken. 'Liefde 
voorr de natuur hebben' is door geen enkele respondent zo gezegd. Toch is deze 
uitspraakk als waarde genoteerd, omdat de letterlijke uitspraken van de respon
dentt wel duidelijk aangeven dat 'liefde voor de natuur' wordt bedoeld, ook al 
wordtt dat niet letterlijk zo gezegd. In tabel 3.8 staat een overzicht van de uitspra
kenn die aan de waarde 'liefde voor de natuur hebben' zijn gekoppeld. 
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Tabell 3.8 Overzich t van uitsprake n die aan 'liefd e voo r de natuu r hebben ' zijn 

gekoppel d d 

Waarde ::  'liefd e voo r de natuu r hebben' . 

Uitspraken: : 

•• dat is mooi, lekker groen, lekker stromend water, maar niet open stromend water, als 

err iets lek is geworden krijg je misschien stromend water of bij zware regen, maar 

echtt vrij stromend water zie je niet zo, 

•• ik vind dit veel leuker eigenlijk, vrijheid, dat is heerlijk, dat is gewoon een stukje 

natuur,, water dat ergens vandaan komt, dat doet je goed, kijken hoe hard het 

stroomt,, hoe hard het gaat 

•• omgaan met de schepping, blij zijn met de dieren, de bloemen en alles wat groeit en 

bloeit,, dat is ook iets wat een mens ingeschapen is, 

•• ik kan me niet voorstellen dat iemand buiten loopt en er zijn sneeuwklokjes en kro-

kusjess en er komen weer knoppen aan de bomen dat je daar niet blij van wordt, ik 

wordd daar heel blij van, dat is iets machtigs 

•• maar ik geloof dat het echt iets is van blij zijn met de schepping, met de natuur, alles 

watt groeit en bloeit, dat je daarom ook een hond of een kat kunt hebben 

•• die waterval, daar zie ik een stuk ongerepte natuur een stuk natuur geweld ook wel, 

waarr mensen alleen maar van kunnen genieten als ze in de buurt zijn en hier heeft 

menn een stad met fabrieken gebouwd, flatgebouwen waar mensen samen wonen en 

werken n 

•• hier zie ik fabrieken met luchtvervuiling en prachtige natuur en dit is ook natuur 

eigenlijk,, het is allebei natuur, dit is misschien Canada en dit is Nederland, daar is 

duidelijkk nog ongerepte natuur, dat is aangetast, minder gezond om te leven 

Dee volledige interviews, de foto's, de gegenereerde waarden (nu niet meer als 
enkelvoudigg woord, maar als bijna letterlijke omschrijving van de respondent) en 
dee later uitgevoerde analyses worden opgenomen in een database welke is opge
nomenn op een cd-rom, het Waardenwoordenboek genoemd. Deze database heeft 
tweee voordelen: 
•• Hiermee is het onderzoek volledig herhaalbaar en worden subjectieve beslis

singenn controleerbaar. 
•• De onderlinge relaties tussen uitspraken van respondenten, gegenereerde 

waarden,, getoonde foto's, gestelde hoofdvragen en kenmerken van respon
dentenn kunnen op eenvoudige wijze zichtbaar worden gemaakt. 

Hett onderzoek krijgt hiermee een hele nieuwe dimensie, namelijk waardeom
schrijvingenn die in hun context blijven staan. Het voordeel hiervan blijkt als de 
proefversiee van de cd-rom in de praktijk wordt uitgetest. De interviews kunnen als 
eenn soort marktonderzoek beschouwd worden. Het geeft een beeld hoe mensen 
overr allerlei gebeurtenissen in het leven denken en welke waarden daarbij horen. 

Hett is voor het doen van analyses in het vervolg van het onderzoek noodzakelijk 
omm de totale lijst van waardeomschrijvingen, die de dertienhonderd ruim over
schrijdt,, in te krimpen tot een veel kleiner aantal. Om de waardel ijst te verkleinen 
wordenn waardeomschrijvingen samengevoegd. Dit is mogelijk omdat de waarde-
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lijstt niet dertienhonderd totaal verschillende waarden bevat, maar veeleer 
omschrijvingenn van waarden die elkaar vaak overlappen. Daarom kunnen waar
denn met dezelfde connotatie worden samengevoegd en vervolgens door één 
waardee worden gerepresenteerd. Voor deze samenvoeging wordt een aantal cri
teriaa vastgesteld: 
•• Synoniemen. Waarden die synoniem zijn worden samengevoegd onder een 

noemer. . 
•• Ambiguïteit. Waarden die voor meerdere uitleg vatbaar zijn worden onder

gebrachtt bij overeenkomstige waarden die dat niet of veel minder zijn. 
•• Aantal malen dat een waarde voorkomt. Waarden die veel worden genoemd 

doorr de respondenten, gaan in het algemeen boven waarden die een enkele 
keerr worden genoemd, tenzij de veelgenoemde waarden ambigu zijn. 

•• De omschrijving die in het Van Dale woordenboek staat. 

Inn tabel 3.9 staat een overzicht van de samenvoeging voor de waarde 'actief zijn'. 
Aann deze waarde zijn 18 waardeomschrijvingen gekoppeld die door 'actief zijn' 
wordenn gerepresenteerd. 

Tabell 3.9 Overzich t van de waarde n die verbonde n zijn met 'actie f zijn ' 

bezigg zijn met dynamisch ztjn in het leven staan 

jezelff vermaken niet lui zijn de wijde wereld ingaan 

jee niet vervelen ondernemend zijn plannen hebben 

snell zijn vlot zijn iets uitvoeren 

ietss te doen willen hebben iets omhanden hebben energie hebben 

hett leven beleven een bezigheid hebben tijdverdrijf hebben 

Uiteindelijkk blijven er 160 waarden over die de andere waarden beschrijven. Deze 
1600 waarden worden op de cd-rom van een sterretje voorzien, daarom worden ze 
inn het vervolg van deze dissertatie met waarden* aangeduid16. 

Bijj het toedelen van de waarden aan de 160 waarden* dient zich opnieuw een 
mogelijkheidd aan die leidt tot de volgende aanpassing van de doelstelling van het 
onderzoek,, namelijk veel waarden worden niet door één maar door meerdere 
waarden** gerepresenteerd. Zo kan de waarde 'aan beeld voldoen' worden inge
deeldd bij de waarden* 'bij de groep horen', 'erkenning krijgen' en 'gehoorzaam 
zijn'.. Om hieraan recht te doen wordt een thesaurus17 aan de cd-rom toegevoegd. 
Inn deze thesaurus wordt de onderlinge samenhang tussen de waardeomschrijvin
genn duidelijk (figuur 3.2). 

166 NB. Waarden* zijn geen eind- of instrumentele waarden, zoals door Rokeach en anderen gebruikt wordt. De waar

den** zijn uitsluitend waarden die geselecteerd zijn uit de waardeltjst, omdat ze de andere waarden het beste ver

tegenwoordigenn op grond van de gestelde criteria. 

177 Voor resultaten en gebruik zie hoofdstuk 4. 
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Figuurr 3.2 Gedeelte van de thesaurus waarin de wijze waarop de waarden* zijn aange

gevenn te zien is 
(Dee orginele afbeelding is te bekijken op de cd-rom. Ga naar startscherm 'Waardenwoordenboek', 

klikopp Thesaurus.) 

103 3 



1 0 44 DE I N V E N T A R I S A T I E VA N DE W A A R D E N 



4 4 
Dee resultate n van he t onderzoe k 

4.11 Inleidin g 
Dee waarde-inventarisatie heeft een grote variëteit aan uitkomsten opgeleverd. In 
paragraaff 4.2 wordt een overzicht gegeven welke waarden deel uitmaken van de 
samenvattendee verzameling waarden*. Hoewel de inkrimping van 1372 naar 160 
waardenn een aanzienlijke reductie is, is het aantal waarden nog steeds te groot om 
tee kunnen hanteren in marketing- of ander onderzoek. Daarom is het wenselijk 
omm het aantal waarden verder terug te brengen door ze in logische eenheden op 
tee delen. Op die manier kunnen dan de kleinere aantallen waarden worden 
gebruiktt voor het meten van waarden die mensen hebben en die ze aan producten 
toeschrijven.. Het indelen in kleinere eenheden kan op twee manieren: 

•• In de 160 waarden kunnen logische clusters worden gevonden die dan van 
eenn naam kunnen worden voorzien (clusteranalyse). 

•• De 160 waarden kunnen worden geordend langs bepaalde dimensies 
(Principalee Componenten Analyse, PCA). 

Beidee technieken maken gebruik van de afstanden tussen de waarden. Bij cluster
analysee is de afstand tussen de waarden het criterium om waarden in groepen in te 
delen,, terwijl bij Principale Componenten Analyse (Gifi, 1981) de afstanden wor
denn gebruikt om de ruimtelijke figuur te construeren op grond waarvan de princi
palee componenten worden bepaald. 

Inn dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek besproken. In paragraaf 
4.33 komen de resultaten van de factor- en clusteranalyses aan de orde en in para
graaff 4.4 worden de belangrijkste waarden per waardedimensies bekeken. Zo 
wordenn er vergelijkingen gemaakt tussen aantallen waarden die genoemd zijn 
doorr respondenten met een verschillende demografische achtergrond. In para
graaff 4.5 wordt de thesaurus besproken en in paragraaf 4.6 staat de validiteit en 
betrouwbaarheidd van het onderzoek ter discussie. 

4.22 Waarden * 
Inn paragraaf 3.4.2. is beschreven hoe het aantal van 1372 waardeomschrijvingen is 
teruggebrachtt tot 160. Deze 160 waarden, die in het kwantitatieve onderzoek zijn 
gebruikt,, staan in tabel 4.1. 
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Tabell  4.1 Overzich t van de waarden * die gebruik t zijn in het kwantitatiev e 

onderzoek 1 1 

aandachtt geven 
aantrekkelijkk zijn 
aanzienn hebben 
aardigg zijn 
accepteren n 
actieff zijn 
alleenn zijn (vrijwillig) 
ambitiess hebben 
baass zijn 
begripp hebben voor 
behulpzaamm zijn 
beleefdheid d 
beschermen n 
bijj de groep horen 
blijj zijn 
boeiendd zijn 
capabell zijn 
conditiee hebben 
contactt hebben met anderen 
creatieff zijn 
belangstellingg voor cultuur 
dankbaarr zijn 
deftigg zijn 
democratischh zijn 
doorzettingsvermogen n 
eenn doel hebben 
eenn goed mens zijn 
eenn held zijn 
eenvoud d 
eerlijkk zijn 
eigenn mening hebben 
eigenn plek hebben 
eigenwaardee hebben 
eigenwijss zijn 
enthousiastt zijn 
err verzorgd uitzien 
erkenningg krijgen 
ervaring g 
familiee (banden) hebben 
fanatiekk zijn 
eenn fijn gezin hebben 
gastvrijj zijn 
geborgenheid d 
geduldd hebben 
geenn materialist zijn 
geenn sleur hebben 
gehoorzaamm zijn 
gelijkk hebben/krijgen 
gelijkk zijn 
geloven n 
gelukkigg zijn 
gemoedelijkk zijn 
genieten n 
gewoonn zijn 

gezagg hebben 
gezelligheid d 
gezondd zijn 
goedd functioneren 
eenn goede smaak hebben 
grenzenn verleggen 
herinneringenn hebben 
hett druk hebben 
hett middelpunt zijn 
eenn hobby hebben 
hogerr op komen 
humor r 
idealistischh zijn 
ietss maken 
ietss voor iemand over hebben 
inn je onderhoud voorzien 
intelligentt zijn 
interessee hebben 
jee eigen weg gaan 
jee prettig voelen 
jezelff terugzien in je kinderen 
jongg blijven/zijn 
kansenn krijgen 
keuzess maken 
eenn kick krijgen 
kinderenn hebben 
klaarr staan voor iemand 
knuffelen n 
leren n 
liefde e 
liefdee voor de natuur hebben 
luisterenn naar iemand 
luxe e 
macht t 
mensenkenniss hebben 
modernn zijn 
moedd hebben 
moederr zijn 
netheid d 
niett alleen zijn 
niett jaloers zijn 
nietss tekort komen 
nieuwsgierigg zijn 
eenn nuchter persoon zijn 
nuttigg zijn 
objectieff zijn 
onafhankelijkk zijn 
onbezorgdd zijn 
ongereptheid d 
onsterfelijkk zijn 
ontspanningg hebben 
opp ti jd zijn 
(iets)(iets) oplossen 
opstandigg zijn 

optimistischh zijn 
opvoeden n 
oudd worden 
overtuigendd zijn 
eenn partner hebben 
eenn persoonlijkheid zijn 
plezierr hebben 
presteren n 
rekeningg houden met iemand 
respectt hebben 
rijkk zijn 
romantischh zijn 
rootss (wortels) hebben 
royaall zijn 
ruimdenkendd zijn 
rust t 
samenn werken 
schoonn zijn 
seksuelee gemeenschap hebben 
serieuss zijn 
sfeer sfeer 
slankk zijn 
spaarzaamm zijn 
spanningg (zelf gezocht) 
spiegelenn aan 
spontaann zijn 
sportieff zijn 
stoerr zijn 
tevredenn zijn 
tijdd hebben 
eenn toekomst hebben 
traditiess bewaren 
trots s 
trouww zijn 
uitdagendd zijn 
vaderlandsliefde e 
vakmanschap p 
vasthoudendd zijn 
veiligheid d 
verantwoordelijkk zijn 
verdraagzaamm zijn 
vertederen n 
vertrouwen n 
verwennen n 
volmaaktt zijn 
vooruitgang g 
vriendschap p 
vrijheid d 
wijsheid d 
zekerheid d 
zelfstandigheid d 
zorgenn voor 

11 Deze waarden* vertegenwoordigen de overige 1212 waardeomschrijvingen. Zie ook paragraaf 3.4.2. 
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4.33 Waardedimensie s en waardecluster s 

4.3.11 Het bepale n van de afstande n tusse n de waarde n 
Zoalss in paragraaf 4.1 is beschreven, zijn de afstanden tussen de waarden nodig 
voorr het kunnen toepassen van cluster- en factoranalyse. Voor het bepalen van de 
afstandenn tussen de waarden zijn in beginsel twee methoden voorhanden. 

Dee eerste methode gaat uit van het gebruik van de waarden in toegepast onder
zoek.. Hierbij kunnen respondenten naar hun eigen waardevoorkeuren worden 
gevraagdd of kan een respondent worden verzocht de waarden te associëren met 
bijvoorbeeldd producten. Vervolgens kan worden vastgesteld in welke mate de 
waardenn zich hetzelfde gedragen (dat wil zeggen: dat de waarden tegelijk hoog 
off laag scoren ten opzichte van een gegeven object). Dit vaststellen van gelijk 
gedragg tussen waarden gebeurt in de regel door correlaties te berekenen. 
Wanneerr de correlatie tussen de waarden hoog is, is de afstand klein en in het 
tegenovergesteldee geval, is de afstand groot. 

Dee tweede methode gaat uit van de rechtstreekse vraag aan de respondenten naar 
dee afstand tussen de waarden. Hierbij wordt door de respondent aan waarden, die 
quaa betekenis weinig overeenkomst hebben, een grote afstand toegekend en aan 
waardenn die veel in betekenis overeenkomen, een kleine afstand. 

Vanuitt het perspectief van de commerciële communicatie geredeneerd ligt de 
tweedee methode meer voor de hand. Het gaat daarbij immers om betekenissen die 
opp merken en producten worden overgedragen. Wanneer Grolsch zich op een 
anderee manier wil positioneren als Heineken, is de vraag niet of consumenten 
gelijktijdigg Grolsch- en Heinekenwaarden onderschrijven, maar of ze een verschil 
inn betekenis tussen deze Grolsch- en Heinekenwaarden waarnemen. Daarom is 
gekozenn voor de tweede methode. 

Alvorenss het onderzoek naar de afstanden tussen alle 160 waarden uit te voeren, 
iss bij het CentERpanel een proefonderzoek2 naar de afstanden tussen waarden 
gehouden.. Dit proefonderzoek heeft uitgewezen dat de opdracht om afstanden 
tussenn waarden te bepalen, door respondenten valide wordt uitgevoerd. Een pro
bleemm bij het bepalen van de afstanden tussen 160 waarden is dat het aantal 
afstandenn paarsgewijs erg groot is. ledere respondent zou, als hij/zij alle afstan
denn moet bepalen, maar liefst 160 * 159/2 = 12720 afstanden moeten beoordelen. 
Datt is een onmogelijke opgave. Dit probleem kan worden opgelost door de te 
beoordelenn afstanden zodanig over de panelleden te verdelen dat elke afstand 
gemiddeldd 12 maal voorkomt3. Door dan ook nog de waardecombinaties en de 
volgordess waarin de waarden voorkomen te variëren, kunnen ook de context- en 
volgorde-effectenn geminimaliseerd worden. Wat uiteindelijk resulteert, is een 
matrixx van alle afstanden tussen de 160 waarden. Deze matrix vormt de basis voor 
dee in paragraaf 4.1 al genoemde multivariate toepassingen: de Principale Compo
nentenn Analyse en de clusteranalyses. 

22 Zie bijlag e F voo r het proefonderzoe k naar afstande n tusse n waarde n 

33 Zie bijlag e G voo r een uitwerkin g van di t onderzoek . 
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4.3.22 Dimensie s 
Opp basis van de afstandenmatrix voor de 160 waarden kan in 159 dimensies een 
figuurr worden geconstrueerd, waarin de waarden worden voorgesteld door pun
tenn en waarbij de afstanden tussen de punten exact overeenkomen met die uit de 
afstandsmatrix.. Voor het weergeven van de punten is altijd 'het aantal punten - 1' 
dimensiee nodig. 

Voorr het weergeven van 1 pun t z i jn 0 dimensies nod ig 

Voorr het weergeven van 2 pun ten is 1 dimensie nodig 

Voorr het weergeven van 3 pun ten zi jn 2 dimensies nod ig 

Voorr het weergeven van 4 pun ten 3 dimensies, enzovoor t . 

Opp deze puntenwolk moet een dimensie-reductietechniek worden uitgevoerd om 
dee hoeveelheid informatie terug te brengen. De datamatrix van de afstanden 
heeftt een dusdanige omvang en het aantal verwachte dimensies is zodanig groot 
datt een relatief eenvoudige en snelle rekenmethode gewenst is. Een voor de hand 
liggendee keuze als Multi Dimensional Scaling levert praktische bezwaren op van
wegee de grote omvang van het datamateriaal. Daarom is gekozen voor Principale 
Componentenn Analyse (PCA). Het belangrijkste doel van een PCA is datareductie. 
Menn probeert door middel van een kleiner aantal nieuw gecreëerde variabelen de 
belangrijkstee aspecten weer te geven die door de oorspronkelijke variabelen 
gemetenn zijn (Slotboom, 1996). Met PCA worden de dimensies in beeld gebracht 
diee de belangrijkste tegenstellingen in de waarden weergeven. De factoren wor
denn hier beschreven op basis van factorscores van de waarden4 en niet op basis van 
factorladingenn van variabelen. De eerste zes dimensies zijn goed interpreteerbaar 
inn algemene termen. Binnen de hogere factoren zitten nog wel interpreteerbare 
waardeclusters,, maar de benoeming van assen als geheel is niet goed mogelijk. 

Dee combinatie van factor 1 en 2 levert figuur 4.1 op. Deze figuur geeft de afstan
denn die door de respondenten aan de waarden zijn toegekend, zo goed mogelijk 
weerr in twee dimensies. Uit de figuur blijkt dat de eerste factor (de horizontale as) 
dee tegenstelling weergeeft tussen prestati e en relaties . Waarden als 'hoger op 
komen',, 'ambities hebben', 'doorzettingsvermogen', 'macht' en 'fanatiek zijn' 
staann aan de linkerkant van figuur 4.1, terwijl aan de rechterkant waarden staan 
alss 'vriendschap', 'gemoedelijk zijn', 'aardig zijn', 'een fijn gezin hebben', 'liefde', 
'eenn partner hebben', 'vertederen' en 'knuffelen'. 

44 Zie bijlage H voor de zes belangrijkste factoren 
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Dee tweede factor heeft betrekking op de tegenstelling tussen sociaa l georiënteer d 
enn individuee l georiënteerd . Boven in de figuur staan waarden als 'luisteren naar 
iemand',, 'verantwoordelijk zijn', 'mensenkennis hebben', 'rekening houden met' 
enn 'serieus zijn'. Aan de onderkant staan waarden als 'genieten', 'aantrekkelijk 
zijn',, 'onbezorgd zijn', 'jong blijven/zijn' en 'gezond zijn'. 

Sociaal l 
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woordelijkk zijn 

K&*4i}rt w>»n n 
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d o o r ^ t t i n S 1 v B ^ g e , ^ ^ t S f l ^ ^ ! S l ^ ^ f i § k , 1 , S e n n 
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Figuurr 4.1 Grafisch e weergav e van de eerst e twe e factoren ; x-as : facto r 1; y-as : facto r 2 
(Dezee afbeelding is te bekijken op de cd-rom. Ga naar startscherm 'Waarden
woordenboek',, klik op Grafische Analyses; kies voor 2-dimensionaal. 
Dee eerste twee dimensies verschijnen nu op het scherm.) 

Dee benoeming van de eerste zes dimensies op basis van de waarden die aan het 
uiteindee van die dimensies staan, zijn weergegeven in tabel 4.2. 

Tabell 4.2 Benoemin g van de dimensie s 

factornumme r r Uiteinde nn dimensie s 

Relaties s 

Sociaall geor iën teerd 

Waardenn van oudsher 

Zekerheid d 

Gezinsleven n 

Conformist ischh z i jn 

Prestaties s 

Indiv idueell geor iën teerd 

Waardenn van nu 

U i tdag ing g 

Vr i jhe id d 

Jee eigen weg gaan 

Eenn opmerkelijk fenomeen dat uit de dimensies naar voren komt, is dat ze alle
maall dezelfde tegenstelling in zich hebben, zij het steeds op een andere manier. 
Dee factoren hebben alle zes gemeenschappelijk dat er steeds een element van 'vrij-
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heid'' tegenover 'binding' in zit; het object van de binding is echter per factor 
anders.. Zo is het bij factor 1 de sociale relaties (al kan natuurlijk ook hang naar 
prestatiee als binding worden opgevat), bij factor 2 is het de medemens, bij factor 3 
dee maatschappij, bij factor 4 zekerheid, bij factor 5 gezinsleven en bij factor 6 
andermanss goedkeuring. 

Dee interpretatie van de dimensies komt min of meer overeen met de gedachte ach
terr het model van Vinson, Scott en Lamont (1977) en met de theorie van laddering: 
waardenn zijn bindingen aan zeer globale objecten zoals 'de ander', 'gezin', 'het 
vaderland'' en dergelijke, die gaandeweg specifieker worden naarmate het object 
waaropp ze betrekking hebben, concreter en minder globaal wordt. Ook de tegen
stelling,, de afwezigheid van zo'n binding, is echter een waarde, evenals de afwe
zigheidd van een gezin, van binding aan het vaderland en je niets aantrekken van 
anderen,, kortom: vrijheid. Een overzicht van de zes dimensies, gekoppeld aan de 
meestt extreme5 waarden, staat in tabel 4.3. 

55 Onder de extrem e waarde n worde n hier de tien waarde n aan de beid e uiteinde n van een dimensi e bedoeld . Per 

dimensi ee zijn er dus twinti g extrem e waarde n opgenome n met de bijbehorend e factorscores' . Zie voo r de volledig e 

dimensie ss bijlag e H. 
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Tabell  4.3 De interpretati e van de dimensie s 1 to t en met 6 met de bijbehorend e 

extrem ee waarde n 

facto r r 

bindingbinding Relatie s 

knuffelen n 

vriendschap p 

liefde e 

gezelligheid d 

sfeer r 

vertederen n 

ietss voor iemand overhebben 

eenn partner hebben 

eenn fijn gezin hebben 

gemoedelijkk zijn 

Sociaa ll  georiënteer d 

luisterenn naar iemand 

begripp hebben voor 

behulpzaamm zijn 

verantwoordelijkk zijn 

mensenkenniss hebben 

rekeningg houden met iemand 

serieuss zijn 

samenn werken 

wijsheid d 

(ietss oplossen) 

Waardenn van oudshe r 

vaderlandss liefde 

deftigg zijn 

trots s 

stoerr zijn 

aantrekkelijkk zijn 

onsterfelijkk zijn 

eenn held zijn 

rootss (wortels) hebben 

aanzienn hebben 

spiegelenn aan 

eigenwijss zijn 

vasthoudendd zijn 

jee eigen weg gaan 

vakmanschap p 

presteren n 

ambitiess hebben 

doorzettingsvermogen n 

macht t 

fanatiekk zijn 

hogerr op komen 

vrijheidvrijheid Prestati e 

err verzorgd uitzien 

seksuelee gemeenschap hebben 

eenn kick krijgen 

plezierr hebben 

ontspanningg hebben 

gezondd zijn 

jongg blijven/zijn 

onbezorgdd zijn 

aantrekkelijkk zijn 

genieten n 

Individuee ll  georiënteer d 

vakmanschap p 

plezierr hebben 

(iets)) oplossen 

creatieff zijn 

actieff zijn 

ontspanningg hebben 

ietss maken 

tijdd hebben 

leren n 

eenn hobby hebben 

Waardenn van nu 

Facto r r 

bindingbinding Zekerhei d 

netheid d 

rijkk zijn 

schoonn zijn 

veiligheid d 

rust t 

luxe e 

eigenn plek hebben 

spaarzaamm zijn 

inn je onderhoud voorzien 

zekerheid d 

Gezinsleve n n 

moederr zijn 

kinderenn hebben 

knuffelen n 

zorgenn voor 

verwennen n 

eenn partner hebben 

vertederen n 

opvoeden n 

seksuelee gemeenschap hebben 

liefde e 

Conformistisc hh zijn 

err verzorgd uitzien 

aantrekkelijkk zijn 

aanzienn hebben 

netheid d 

deftigg zijn 

gezagg hebben 

beleefdheid d 

schoonn zijn 

baass zijn 

middelpuntt zijn 

spanningg (zelf gezocht) 

stoerr zijn 

ruimdenkendd zijn 

humor r 

eenn held zijn 

eigenn mening hebben 

boeiendd zijn 

grenzenn verleggen 

spontaann zijn 

uitdagendd zijn 

nietss te kort komen 

onafhankelijkk zijn 

eenvoud d 

niett jaloers zijn 

humor r 

tevredenn zijn 

onbezorgdd zijn 

rust t 

gewoonn zijn 

vrijheid d 

spaarzaamm zijn 

alleenn zijn (vrijwillig) 

eigenn plek hebben 

vrijheid d 

idealistischh zijn 

beschermen n 

vaderlandsliefde e 

opstandigg zijn 

geloven n 

jee eigen weg gaan 

vrijheidvrijheid Uitdagin g Vrijhei d d Jee eigen weg gaan 
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Tabell 4.4 Een vergelijking tussen de belangrijkste dimensies uit verschillende waarde
systemenn en de SWOCC- waarde-inventarisatie (vrij naar Hansen, 1998) 

Onderzoe k k 
method e e 

VALS S 

RISC C 

CCA A 

G r u n e r t / / 
Schwartz z 

Valuescope e 

Kompas s 

Danish h 
a t t i t udes s 

Minerva a 

PDA A 

Vyncke e 

Qua l i ty y 
P lann ing g 

Ho fs tede 6 6 

Dimensi ee 1 
ande r r 
onderzoe k k 

Modernn *-> 
t r ad i t i onee l l 

Openstaann <-* 

weers tandd tegen 

verander ing g 

Verander ingg <-» 

s tab i l i te i t t 

Openn voor 
verander ingg <-» 
conserverend d 

Verander ing g 
naarr modern 
<->> s tab i l i te i t 

M o d e r nn -̂> 

t rad i t i onee l l 

Mode rnn -̂> 

t rad i t i onee l l 

Mode rnn <-» 
t r ad i t i onee l l 

V i t a l i t e i tt <-> 
con t inu ï te i t t 

l k -ger ich tt <-> 
ander-ger ich t t 

Ikk «-> ander 

Col lect iv ismee <-> 
ind iv idua l isme e 

Dimensi e e 
SWOCC C 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

2 2 

2 2 

2 2 

Dimensi ee 2 
ande r r 
onderzoe k k 

Actiee ger icht <-» 
principee ger icht 

Ethischh <-> 
hedonisme e 

Materieell « 
spiritueell werken 

Bovenn jeze l f 
ui tst i jgenn o 
jezelff verbeteren 

Pragmatischh -̂> 

loyal i teit t 

Individueel l 
geor iënteerdd <-̂  
sociaall geor iën teerd 

Individueell <-> 

collectief f 

Sociaall <^> 
individueel l 

Prestatiee <-̂  
harmonie e 

Material isme e 
dimensie e 

Opp bu i tenwere ld 
gerichtt <-> op 
innerl i jkk ger icht 

Masculienn <-» 
feminien n 

Dimensi e e 
SWOCC C 

4 4 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

1 1 

1 1 

Dimensi ee 3 Dimensi e 
ande rr  SWOCC 
onderzoe k k 

Mater ia l ismee <-» 1 
human i te i t t 

Normm aanpassend <-> 6 
normm onafhanke l i j k 
gedrag g 

Onzekerheids-- 4 
vermi jd ing g 

Dee gevonden dimensies kunnen vergeleken worden met de resultaten uit eerder 
onderzoek.. Hiertoe wordt een onderzoek van Hansen en Kvaerk (1998), dat een 
vergelijkingg bevat naar methoden van waardeonderzoek in de marketingwereld, 
gecombineerdd met onderzoeken die in deze dissertatie al eerder aan de orde zijn 
gekomen.. Uit het onderzoek van Hansen en Kvaerk blijkt dat over het algemeen 
tweee dimensies gevonden worden, die zich laten omschrijven als 'modern versus 
traditioneel'' en 'individu versus maatschappij georiënteerd'. Slechts in de onder
zoeksmethodee Valuescope worden drie dimensies gevonden (Zetterberg, 1995). In 
tabell 4.4 staat een overzicht van de verschillende onderzoeken met daarbij de 
overeenkomstigee dimensies uit de SWOCC waarde-inventarisatie. 

66 De andere dimensies van Hofstede worden niet in het SWOCC-onderzoek teruggevonden en zijn om technische 

redenenn niet in tabel 4.4 opgenomen. 
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Verschillendee dimensies uit het SWOCC-waardeonderzoek zijn goed vergelijkbaar 
mett de dimensies die in ander waardeonderzoek gevonden worden. Echter, in 
anderr onderzoek worden nooit meer dan hooguit drie dimensies gevonden, met 
uitzonderingg bij Hofstede. Het SWOCC-onderzoek levert zes dimensies op die ook 
inderdaad,, zo blijkt uit latere toepassing7, allemaal verschillend zijn. Voor het 
marktonderzoekk betekent dit dat een groter aantal dimensies voorhanden is om te 
differentiërenn naar producten en merken. Niet alle dimensies zullen voor iedere 
marktt relevant zijn, maar de kans dat er relevante dimensies worden gevonden, is 
aanzienlijkk groter dan wanneer slechts met twee of drie dimensies wordt gewerkt. 

4.3.33 Clusteranalys e 
Zoalss in paragraaf 4.1 al is aangegeven, kunnen eenheden ook via clusteranalyse 
wordenn gegroepeerd. Bij clusteranalyse worden objecten in een aantal clusters 
ingedeeldd op een zodanige manier, dat de objecten binnen de clusters op elkaar 
lijkenn en de objecten van verschillende clusters juist niet (Sikkel, 1995). Het op 
elkaarr lijken wordt normaal gesproken bepaald door de scores op variabelen, 
maarr in dit geval door de afstanden tussen de waarden. Waarden met een geringe 
onderlingee afstand horen in één en hetzelfde cluster thuis. Er zijn veel verschillen
dee manieren om clusters te vormen. In dit onderzoek is gekozen voor een hiërar
chischee clusteranalyse met complete linkage (Sikkel, 1995). 

Bijj hiërarchische clusteranalyse worden alle objecten in eerste instantie als aparte 
clusterss gezien. Daarna worden de objecten (waarden) die het dichtst bij elkaar lig
gen,, tot één cluster gevormd, dan de waarden die dan weer het dichtst bij elkaar 
liggenn en zo verder, tot er uiteindelijk één cluster overblijft. Aangezien de oplos
singg met één cluster net zo weinig zegt als met 160 clusters die elk één waarde 
bevatten,, moet er een keuze gemaakt worden op welk moment er gestopt moet 
wordenn met samenvoegen. Over het algemeen is dat 'logische stopmoment' uit de 
resultatenn af te lezen. De coëfficiënten, die de afstanden tussen de clusters aange
ven,, vertonen opeens een grotere sprong dan daarvoor het geval is. Vaak is dat het 
goedee moment om te stoppen met clusteren. De toevoeging complete linkage 
geeftt aan op welke manier de clusters, die al gevormd zijn, worden samenge
voegd.. Hierbij wordt gekeken naar de afstand tussen de clusters. De methode com-
pleteplete linkage leidt vaak tot clusters van ongeveer dezelfde grootte. 

Dee clusteranalyse is drie keer uitgevoerd: 
•• een keer op de ruwe data; 
•• twee keer op de data nadat PCA is uitgevoerd, waarvan eenmaal op basis van 

dee eerste twee factoren die gevonden zijn met PCA en eenmaal op basis van 
dee eerste drie factoren uit de PCA. 

Eenn theoretisch voordeel van clusteranalyse die gebruik maakt van data nadat PCA 
iss uitgevoerd, is dat de meetfouten van de afstanden tegen elkaar wegvallen. De 
resultatenn van de drie clusteranalyses blijken echter nauwelijks van elkaar te ver-

77 Zie hoofdstuk 5 waar een beschrijving staat van de toepassing van de SWOCC waarde-inventarisatie als basis voor 

hett ontwikkelen van de VNU-Waardemonitor. 
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schillen.. Ook leveren de resultaten van de clusteranalyse geen eenduidig beeld op. 
Dee waarden zijn min of meer gelijkmatig over de ruimte verspreid, waardoor de 
grenzenn tussen de clusters enigszins arbitrair zijn. Dit blijkt ook duidelijk uit de 
afstandenn tussen de samengevoegde clusters waarin geen logisch stopmoment te 
zienn is (zie tabel 4.5 'afstand tussen samengevoegde clusters'). Bij aanwezigheid 
vann duidelijke clusters zou op een bepaald moment de afstand tussen twee samen
gevoegdee clusters een duidelijke sprong omhoog maken. 

Tabell 4.5 Overzich t laatst e dee l van de clusterresultate n 

Samenvoegingsschem aa van 'COMPLETE LINKAGE ' op basi s van twe e factore n 

sta pp cluste r samengevoeg d afstan d tusse n samen -

mett  gevoegd e cluster s 

795,000 0 

832,000 0 

883,000 0 

962,000 0 

970,000 0 

992,000 0 

1124,000 0 

1203,000 0 

1287,000 0 

1401,000* * 

1642,000 0 

1658,000 0 

1780,000** * 

2416,000 0 

2713,000 0 

3129.000 0 

** De sprong tussen stap 153 en 154 is 241, Deze sprong is aanzienlijk groter dan daarvoor is 

voorgekomen.. Daarom ligt een 7-clusteroplossing voor de hand. 
* ** Op grond van de tabel had ook gekozen kunnen worden voor een 4-clusteroplossing. 

Dee sprong tussen stap 156 en 157 is namelijk 636. 

Eenn grafische illustratie van de clusteranalyse is figuur 4.2, waar te zien is dat de 
7-clusteroplossingg in feite geen echte clusters laat zien. Weliswaar hangen de 
waardenn binnen de clusters enigszins samen, maar de grenzen tussen de clusters 
zijnn arbitrair. Als gevolg hiervan komen binnen clusters, aan de rand, waarden 
voorr die daar, gezien de overige waarden, niet thuis horen. Zo staat in cluster 7 
'kinderenn hebben' wat gezien de inhoud van cluster 1 daar veel beter bij zou pas
sen.. In cluster 6 staat 'mensenkennis hebben' en dat zou beter passen bij cluster 5, 
terwijll in cluster 5 de waarde 'vasthoudend zijn' staat en dat zou beter in cluster 4 
passen. . 

144 4 

145 5 

146 6 

147 7 

148 8 

149 9 

150 0 

151 1 

152 2 

153 3 

154 4 

155 5 

156 6 

157 7 

158 8 

159 9 

22 2 

12 2 

12 2 

7 7 

8 8 

15 5 

2 2 

4 4 

1 1 

3 3 

1 1 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

1 1 

51 1 

24 4 

107 7 

33 3 

9 9 

56 6 

6 6 

22 2 

5 5 

8 8 

12 2 

15 5 

7 7 

4 4 

3 3 

2 2 
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Figuurr 4.2 De 7-clusteroplossin g op basi s van twe e factore n ui t de PCA 
(Dezee afbeelding is in kleur te bekijken op de cd-rom. Ga naar startscherm 'Waarden
woordenboek'.. Klik op knop Grafische Analyses; kies voor 2-dimensionaal. Nu zijn de eerste 
tweee dimensies te zien. Klik links bovenaan het scherm op de knop 'kleur'. Kies 'markeer 
o.b.v.. 2 factoren', klik op OK. De 7-clusteroplossing staat nu op het scherm.) 

Dee gelijkmatige spreiding van waarden over de ruimte is uiteraard geen probleem 
bijj PCA, omdat de waarden dan als het ware langs een meetlat worden gelegd. Het 
gezichtspuntt om naar de waarden te kijken ontstaat als vanzelf tijdens de factor
analysee (het opdelen in dimensies), maar ontbreekt bij de clusteranalyse. In het 
vervolgonderzoekk zijn de resultaten van de clusteranalyse buiten beschouwing 
gelatenn en is met de resultaten van de PCA verder gegaan. Op de cd-rom zijn de 
resultatenn van de PCA en clusteranalyse terug te vinden bij het onderdeel 
Grafischee Analyse. 

4.44 Waardeverdeling per dimensie naar 
demografischee achtergrond 

Omm een eerste indruk te krijgen of er bij het noemen van waarden verschillen 
bestaann tussen mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, laag en hoog opgelei
denn en bewoners van verschillende regio's, worden de gevonden dimensies voor 
dezee groepen vergeleken. Hierbij moet wel worden bedacht dat de interviews 
zodanigg zijn afgenomen, dat steeds gevraagd is naar 'hoe mensen over iets den
ken'.. Dat houdt in dat de respondenten zich moesten inleven in andere mensen, 
hetgeenn invloed kan hebben op de waarden die in de interviews naar voren zijn 
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gekomen.. Desondanks is het goed mogelijk dat het waardepatroon van de respon
dentenn zelf sterk in de antwoorden doorklinkt. Immers waarden worden in de 
vroegstee jeugd aangeleerd en maken daardoor een zeer wezenlijk onderdeel van 
iemandss persoonlijkheid uit. Ze helemaal uitschakelen en volledig 'in de huid van 
eenn ander kruipen' is zeer moeilijk. 

Dee vergelijking tussen de verschillende groepen respondenten wordt op twee 
manierenn uitgevoerd: 
1.. Per dimensie worden alle 160 waarden met elkaar vergeleken met behulpvan 

dee gemiddelde factorscore8 en een standaardafwijking per factor. 
2.. Behalve naar de complete dimensies is ook nog gekeken naar de twintig 

meestt extreme9 waarden* per dimensie voor de verschillende groepen 
respondenten. . 

Add 1. Omdat het aantal keren dat een waarde door de verschillende groepen 
wordtt genoemd verschilt, is het nodig om een gewogen gemiddelde te bereke
nen10.. Om ook te weten hoe de spreiding van de waarden rond het gemiddelde is, 
wordtt de standaardafwijking berekend. In tabel 4.6 is een overzicht gegeven voor 
hett gewogen gemiddelde en de standaardafwijking van de zes dimensies voor 
geslacht11. . 

Tabell 4.6 Vergelijkin g tusse n de geslachte n 

facto rr  Man Vrou w 

gewoge n n 

gemiddeld e e 

0,05 5 

-0,34 4 

0,29 9 

0,54 4 

-0,16 6 

0,44 4 

standaar d d 

afwijkin g g 

6,78 8 

5,45 5 

4,96 6 

5,16 6 

4,84 4 

4,70 0 

gewoge n n 

gemiddeld e e 

0,33 3 

-0,07 7 

0,15 5 

0,58 8 

0,04 4 

-0,02 2 

standaar d d 

afwi jkin g g 

6,70 0 

5,64 4 

4,83 3 

5,10 0 

4,94 4 

4,83 3 

Dee gewogen gemiddelden en de standaardafwijking blijkt steeds voor mannen en 
vrouwenn ongeveer gelijk te zijn. Voor dimensie vijf en zes wijzen de gemiddelden 
inn tegengestelde richting, maar beide liggen vlak naast de oorsprong, met een ver
schill dat verwaarloosbaar is. Ook de verschillen tussen de twee leeftijdsgroepen en 
tussenn de opleidingsniveaus zijn zeer gering12. 

Add 2. De vergelijking van de twintig meest extreme waarden* is gebaseerd op het 
aantall keren dat een waarde door een van de groepen respondenten genoemd is. 

88 Deze factorscores zijn afkomstig uit de PCA die beschreven is in paragraaf 4.3. Oe factorscores staan in bijlage H. 

99 Voor een beschrijving van de extreme waarden en een overzicht zie tabel 4.3 en bijlage I. 

100 Zie voor beschrijving gewogen gemiddelde 4.5.1.2. 

111 Zie bijlage I voor de gewogen gemiddelden en de standaardafwijking van leeftijd en opleiding. 

122 Zie bijlage I. 

116 6 DEE R E S U L T A T E N V A N HET O N D E R Z O E K 



Omdatt het hier om de meest extreme waarden gaat, die het meest bepalend zijn 
voorr de inhoud van de dimensie, kunnen de verschillen, hoewel niet significant13, 
eenn eerste indruk geven van verschil in waardeoriëntatie tussen de verschillende 
groepenn respondenten. De vergelijking van de genoemde aantallen voor de 20 
meestt extreme waarden* geeft een aantal relatief grote verschillen te zien. De ver
gelijkingenn zijn alleen gemaakt voor leeftijd en geslacht, omdat bij de andere ach
tergrondvariabelenn sommige categorieën te weinig respondenten bevatten om 
eenn vergelijking mogelijk te maken. Er is gekeken naar de verschillen in aantallen 
kerenn dat de waarden* (inclusief de achterliggende waarden) genoemd zijn. 
Indienn de ene groep een waarde* tenminste 25 keer vaker heeft genoemd dan de 
anderee groep, is deze opgenomen in tabel 4.7. 

Tabell 4.7 Waarde n di e tusse n de leefti jde n of de geslachte n een verschi l van 25 of 

meerr  late n zien 

factor(* )) jongere n oudere n n vrouwe n n 

Macht t 

Ietss oplossen 

Plezierr hebben 

Ontspanning g 

Aanzienn hebben 

Ietss oplossen 

Leren n 

Ontspanning g 

Eenn eigen 

meningg hebben 

Spanning g 

(zelff gezocht) 

Aanzienn hebben 

Ambi t iess hebben 

Behulpzaamm zi jn 

Samenn werken 

Genieten n 

Presterenn Je e igen weg gaan 

Eenn par tner hebben Liefde 

Ietss oplossen Behulpzaam z i jn 

Rekeningg houden 

mett iemand 

Err verzorgd 

u i tz ien n 

Gezondd z i jn 

Aan t rekke l i j kk z i jn 

Ietss oplossen Aan t rekke l i j k z i jn 

Inn je onde rhoud 

voorz ien n 

Kinderenn hebben Een par tner hebben Moeder z i jn 

Nietss t e k o r t k o m e n 

Gezagg hebben 

Kinderenn hebben 

Zorgenn voor 

Liefde e 

Onafhanke l i j kk z i jn 

Vr i jhe id d 

Jee e igen weg gaan 

Vr i jhe id d 

Aan t rekke l i j kk z i jn 

Err verzorgd u i tz ien 

(*)Factorr 1: relatie <-> prestatie, factor 2: sociaal georiënteerd <-> individueel georiënteerd, 
factorr 3: waarden van oudsher <-» waarden van nu, factor 4: zekerheid « uitdaging, 
factorr 5: gezinsleven <-» vrijheid, factor 6: conformistisch zijn <-» je eigen weg gaan. 

133 Het aantal respondenten is te klein om significante verschillen te vinden 
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Gezienn het geringe aantal respondenten en de wijze waarop de aantallen waar
denn verzameld zijn, kunnen op grond van deze tabel geen harde uitspraken wor
denn gedaan, maar een aantal opvallende zaken wordt hierna toch belicht14. 
•• Rokeach heeft voor ouderen tussen 40 en 50 'geborgenheid in het gezin' als 

belangrijkee waarde15 gevonden. Dit lijkt bevestigd te worden door dit onder
zoek,, waar 50-60-jarigen 'kinderen hebben' en 'niets tekortkomen' veel vaker 
noemenn dan jongeren. 

•• Rokeach vindt tussen mannen en vrouwen verschillen in waarden die voorna
melijkk samenhangen met het verschil in rolpatroon (buitens- en binnenshuis 
werken).. Ook in dit onderzoek worden bij de vrouwen waarden gevonden die 
vann oudsher vaak aan vrouwen zijn toegedacht, zoals 'kinderen hebben', 
'moederr zijn', 'zorgen voor', maar ook waarden die veel meer bij deze tijd 
horen,, waarbij vrouwen een eigen rol spelen, zoals 'je eigen weg gaan', 'in je 
onderhoudd voorzien', 'vrijheid' en 'onafhankelijk zijn'. Deze laatste waarden 
zijnn ook te vinden in de brief uit 1977 in het boekje 'Margriet weet raad', die 
alss voorbeeld dient in paragraaf 1.2.2. 

•• Mannen noemen vaker de waarde 'een partner te hebben', vrouwen noemen 
meerr 'liefde'. 

•• Andere waarden die bij vrouwen vaker gevonden worden en mogelijk nog 
steedss typisch aan vrouwen worden toegeschreven, zijn 'aantrekkelijk zijn' en 
'err verzorgd uitzien'. 

•• Jongeren 'hebben plezier' en 'ontspanning', terwijl ouderen 'genieten'. 
•• Bij jongeren scoort ook de waarde 'een eigen mening hebben' hoog. 
•• Jongeren willen kennelijk toch 'macht' en 'aanzien hebben', terwijl ouderen 

meerr zien in 'samen werken', opvallend hierbij is dat ouderen dan toch 'ambi
tiess hebben' als belangrijk zien. 

Opp de twintig meest extreme waarden per dimensie is een correspondentieanalyse16 

uitgevoerd.. De grafische weergave hiervan is te zien in figuur 4.3. 

144 Op basis van de gegevens van de VNU-Waardenmonitor is vooreen aantal waarden gekeken of deze verschillen sig

nificantt zijn. Zie daarvoor bijlage I. 

155 Rokeach vindt deze waarde door personen een aantal waarden in volgorde te laten zetten, terwijl in dit onderzoek 

personenn in gesprekken deze waarden vaak hebben genoemd. 

166 Correspondentieanalyse is een techniek om kruistabellen grafisch weer te geven. Deze techniek wordt veel gebruikt 

omm demografische kenmerken te relateren aan het gebruik van bepaalde producten. Hier wordt de techniek 

gebruiktt om demografische kenmerken te relateren aan genoemde waarden door respondenten. Het maximale 

aantall waarden dat kan worden gebruikt bij deze techniek is 99. Daarom zijn de 120 meest extreme waarden 

(66 dimensies x 20 waarden) ingekrompen door de waarden die het minst aantal keren zijn genoemd of die bij twee 

verschillendee dimensies voorkomen, weg te laten. Zie bijlage I voor een overzicht van de gebruikte waarden. 
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Figuu rr  4.3 Resultaa t van de correspondentieanalys e voo r geslacht , leeftij d en opleidin g 

4.55 De thesaurus 

Eenn van de belangrijkste producten van het onderzoek is de thesaurus die onder
deell uitmaakt van de cd-rom het 'Waardenwoordenboek'. Deze thesaurus biedt de 
mogelijkheidd om 
•• naar betekenissen van waarden te zoeken, 
•• naar waarden te zoeken die met een geselecteerde waarde te maken hebben. 

Inn de thesaurus staan alle waarden, die in het onderzoek zijn gevonden, vermeld. 
Dee 160 waarden die verder in het onderzoek zijn gebruikt, staan met een sterretje 
inn de lijst. Indien een waarde met een sterretje wordt aangeklikt (figuur 4.4a), zijn 
dee waarden die met deze waarde* verbonden zijn, in een apart schermpje links 
onderaann te zien. 

Wordtt op een waarde geklikt die geen waarde* (figuur 4.4b) is, dan zijn in dat
zelfdee schermpje de waarden* te zien waar deze waarde aan gekoppeld is. 

• * * 

(Dezee afbeelding is in kleur te bekijken op de 
cd-rom.. Ga naar startscherm 'Waardenwoor
denboek.. Klik op Thesaurus. Kies in de lijst 
mett waarden voor 'aanzien hebben'. Links 
onderaann staan nu de waarden als in figuur a. 
Kiess daarna voor 'aardig gevonden worden' 
enn links onderaan staan de waarden* als in 
figuurr b.) 

aa b 

Figuurr 4.4 Overzich t thesauru s waarde n bi j waarde * (a) en waarden * bi j waard e (b) 
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Inn de thesaurus is een mogel i jkheid opgenomen om de verbindingen te tonen die 

err zi jn tussen ster- en gewone waarden. De aangekl ikte waarde is verbonden met 

eenn aantal waarden* die op hun beurt weer verbonden zijn met een groot aantal 

waardenn die aan elk van deze waarden* zijn toegewezen. Maar bijna iedere waar

dee is ook weer toegewezen aan meerdere waarden* die natuurl i jk zelf ook weer 

anderee waarden aan zich binden. De verbindmogel i jkheden gaan vijf lagen diep. 

Hiervann verschijnen de eerste drie tegeli jkert i jd op het scherm. Deze zijn door hun 

kleurr van elkaar gescheiden. Via de knop 'beperk' zijn alle vijf lagen op het scherm 

zichtbaarr te maken. Voor een waarde* bestaan die lagen uit: waarden, waarden*, 

waarden,, waa rden* en als laatste laag weer waarden en voor een waarde uit: 

waarden* ,, waarden, waarden* , waarden en als laatste laag weer waarden*. 

Inn f iguur 4.5 is dit schematisch weergegeven voor een waarde* t o t en met de vier

dee laag; in f iguur 4.6 word t getoond hoe dit er op een computerscherm uitziet. 

" "" o W A A R D E * startwaarde: aangekl ikte waarde* 

eerstee laag: waarden die bij de 
1kk 1 startwaarde horen 

WW 2 w * 21 w * 

derdee laag: waarden die bij de waarden* uit laag twee horen, 
3kk 3 exclusief de waarden uit laag één en de startwaarde 

w w ** vierde laag: waarden* waar de waarden uit laag drie bij zijn ingedeeld, 
4kk 4 exclusief de startwaarde en de waarden uit laag één en twee 

Figuurr 4.5 De ge laagdheid van de thesaurus schematisch weergegeven 

Hiervoorr geldt: 

w,w, e W, als 3 w' e Wi_1\ w < w' 

enn ;ZTH'' e W/ <u W2 u ... u W^2 I w < w' 

w a a r b i jj < : v e r b o n d e n met 

Doorr op de knop 'verb ind ' te kl ikken bovenaan het scherm in f iguur 4.6, worden 

dee waarden en waarden* zichtbaar tot 3 lagen diep. Wordt een waarde in het 

rechterschermm aangekl ikt , dan word t een apart venster zichtbaar met een over

zichtt van de uitspraken die bij deze waarde horen. Door op de knop ' toon inter

v iew'' te kl ikken verschijnen de achtergrondvariabelen van de respondent die de 

uitspraakk heeft gedaan en via de knop ' toon f o t o ' is te zien bij welke fo to de uit

spraakk hoort . Ook di t is te zien in figuur 4.6. 

W W 

tweedee laag: waarden* waar de waarden uit laag 
tweee bij zijn ingedeeld, exclusief de startwaarde 

W W 

w 44 w*41 
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Figuurr 4.6 Overzich t van verbindingsmogelijkhede n di e de thesauru s bied t 
(Dezee figuur is in kleur te bekijken op de cd-rom. Ga naar startscherm 'Waardenwoordenboek'. 
Klikk op Thesaurus. Type in blauw vlakje links bovenaan 'interesse hebben'. Klik op knop 
Verbindd bovenaan het scherm. Klik daarna op 'interesse hebben' in het rechterscherm. Ga met 
pijltjesknopp in het nu verschenen rode schermpje naar uitspraak 11. Klik op knop Interview en 
opp knop Foto.) 

Inn plaats van op 'verbind' te klikken kan ook worden gekozen voor '25 meest nabije 
waarden'.. Door dit te doen verschijnen op het scherm de 25 waarden* met hun bij
behorendee waarden (zie figuur 4.7), die volgens de respondenten uit het telepanel 
hett dichtst bij de oorspronkelijk aangeklikte waarden* horen. Deze optie is alleen 
tee gebruiken bij de waarden*, omdat alleen daarvoor de afstanden zijn bepaald. 

LjuSE S S w --

Figuu rr  4.7 Resultaa t van het gebrui k van de functi e '25 mees t nabij e waarden ' ui t de 

thesauru s s 
(Dezee afbeelding is in kleur te bekijken op de cd-rom. Volg de beschrijving van figuur 4.6, maar 
klikklik op knop '25 meest nabije waarden' in plaats van op knop 'Verbind'.) 
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Ookk bij dit scherm is weer de mogelijkheid om de bijbehorende uitspraken, respon-
dentkenmerkenn en foto's op te vragen. 

Dee thesaurus is vooral van belang voor het zoeken naar ideeën en alternatieven. 
Eenn voorbeeld is het in de markt zetten van een product dat volgens de marketeer 
tee maken heeft met gezelligheid. Het maakt echter nogal wat verschil of men 
spreektt over 'gezelligheid' bij een bank of 'gezelligheid' bij koffie of bij bier. Door 
inn de thesaurus te kijken bij de waarde 'gezelligheid' kan deze waarde bij de bank 
wordenn ingevuld met 'niet afstandelijk zijn', 'je op je gemak voelen'; bij koffie 
doorr 'gastvrij zijn', 'warmte', sfeer' of 'je eigen spullen om je heen hebben' en bij 
bierr door 'gastvrij zijn', 'een feest geven' of 'mensen om je heen hebben'. Door de 
thesauruss te gebruiken worden deze mogelijkheden in een oogopslag duidelijk. 
Voorr meer inspiratie kan nog naar de volgende lagen gekeken worden of naar de 
uitsprakenn of foto's die bij de waarde horen. Zo kunnen de waarden* uit laag 2, 
'zekerheid',, 'aardig zijn', 'royaal zijn' voor een bank nog mogelijke aanknopings
puntenn bieden, terwijl bij koffie 'verwennen, 'genieten, 'je prettig voelen' en 
'geenn sleur hebben' nog wat verdieping brengen. Voor bier kan eventueel nog 
gekekenn worden naar 'niet alleen zijn', 'onbezorgd zijn', 'plezier hebben', 'humor' 
off 'contact hebben met anderen'. Zo kan het begrip gezelligheid met behulp van 
dee thesaurus op een steeds andere manier worden verwoord17. 

4.66 Val id i te i t en betrouwbaarheid 

4.6.11 Val id i te i t va n he t onderzoe k 
Bijj een onderzoek is het van belang om te bekijken of men meet wat men wil 
meten,, de zogenaamde validiteit van het onderzoek. De validiteit van dit onder
zoekk spitst zich toe op een aantal zaken: 
1.. het begrip waarde zelf; 
2.. de gebruikte stimuli; 
3.. de waarde-inventarisatie; 
4.. de gevonden dimensies. 

4.6.1.11 Het begri p waard e zel f 
Metenn we inderdaad waarden of meten we behoeften, attituden, karaktereigen
schappen,, motivaties, overtuigingen of nog anders? Het gaat hier om begripsvalidi-
teitt (De Groot, 1961) (Cronbach & Meehl, 1956; Loevinger, 1957). Dit probleem is niet 
eenvoudigg op te lossen. Cronbach geeft aan dat begripsvaliditeit meestal niet in een 
simpelee coëfficiënt gevat kan worden en dat het proces van het integreren van de 
gegevenss tot een juiste interpretatie vaak niet alleen een kwantitatief proces is. De 
Dee Groot (1961, p.272) hecht groot belang aan begripsvaliditeit, zoals blijkt uit het 
volgendee citaat: 

"Begripsvaliditeit"Begripsvaliditeit is van essentiële betekenis voor iedere empirische variabele, 
diedie als instrumentele realisering van een begrip wordt beschouwd en gebruikt". 

177 Zie voo r een totaa l overzich t van de verschillend e lagen van de sterwaard e 'gezelligheid ' bijlag e J. 
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Eenn tweetal zaken moet volgens De Groot bekeken worden om de begripsvalidi-
teitt te bepalen: 
•• Of er empirische gegevens zijn die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan 

dee begripsvaliditeit. 
•• De mogelijkheid deze gegevens te combineren om tot een uitspraak over de 

(matee van) begripsvaliditeit van de variabele te komen, met andere woorden: 

"het"het gaat erom 'evidence from many different sources' te integreren" (p.274). 

Bijj dit onderzoek kan geen gebruik gemaakt worden van empirische gegevens om 
hett begrip waarde te valideren, maar wel kan gekeken worden naar de theoreti
schee achtergrond van het begrip. De Groot (1961, p.276) stelt: 

"dat"dat een begrip wordt ingevoerd om onderscheidingen te kunnen maken die zin-
volvol zijn, dat wil zeggen die zich lenen tot het formuleren van verwachte verban-
denden die toetsbaar zijn. Dit betekent dat in een dergelijk geval bij een verdere 
empirischeempirische uitwerking van het nomologische netwerk rondom het begrip in kwes-
tie,tie, andere beoordelingscriteria voor de begripsvaliditeit van de variabele beschik-
baarbaar zullen komen". 

Eenn onderdeel van de theoretische achtergrond dat een bijdrage kan leveren aan 
dee begripsvaliditeit, is de gebruikte definitie van het begrip waarde. Is deze defini
tiee zodanig, dat valt vast te stellen wanneer er sprake is van een waarde en wan
neerr niet? Met andere woorden, heeft de gebruikte definitie voldoende onder
scheidendd vermogen? 

Behalvee de definitie van waarde kunnen ook de vergelijkingen gebruikt worden 
diee door verschillende wetenschappers getrokken zijn tussen waarden aan de ene 
kantt en begrippen als behoeften, attituden, karaktereigenschappen, normen en 
interessess aan de andere kant. Een combinatie van de definitie en de vergelijkin
genn kan een indruk geven van de begripsvaliditeit. 

Daarnaastt kan ook nog bekeken worden in hoeverre de gevonden waarde-inven
tarisatiee aan de theoretische verwachtingen voldoet. Cronbach en Meehl (1956, 
p.200)) stellen: 

"Construct"Construct validation is possible only when some of the statements in the network 
leadlead to predicted relations among observables. While some observables may be 
regardedregarded as "criteria," the construct validity of the criteria themselves is regarded 
asas under investigation. 
TheThe network defining the construct, and the derivation leading to the predicted 
observation,observation, must be reasonably explicit so that validating evidence may be pro-
perlyperly interpreted". 

Onderzoekk heeft aangetoond dat er een relatie is tussen de persoonlijke waarden 
vann consumenten en hun voorkeur voor merken of producten; aankoop biologisch 
voedsell (Grunert & Juhl, 1995), voorkeur voor automerken (Vinson & Munson, 
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1976;; Vinson et al., 1977), sigarettenmerken (Valette-Florence, 1997), fietsmerken 
(Okkinga,, Verhoog, De Vries, & Zandbergen, 1992), voorkeur televisieprogramma's 
(McCartyy & Shrum, 1993). In paragraaf 5.4 blijkt dat er verband is tussen de per
soonlijkee waarden en de merkwaarden. Mensen kiezen merken die qua waarden 
bijj ze passen. 

Inn paragraaf 1.2.1 wordt aangegeven dat waarden in de jeugd worden aangeleerd 
(Engel,, Blackwell, & Miniard, 1995; Hofstede, 1991). In paragraaf 6.2 tabel 6.5, 
waarr uitspraken en jeugdherinneringen met de waardedimensies worden gecom
bineerd,, blijken de relaties zeer 'logisch en voor de hand liggend' te zijn. De hypo
thesee dat waarden in de jeugd worden aangeleerd, wordt met deze bevindingen 
ondersteund.. In hoofdstuk 5 en 6 wordt op deze relaties tussen de theorieën en 
hetgeenn in het SWOCC-onderzoek is gevonden, nog uitgebreider teruggekomen. 

Dee definitie die in dit onderzoek is gebruikt, is de definitie van Rokeach18. Rokeach 
iss ook een van de wetenschappers die onderzoek heeft gedaan naar verschillen 
tussenn waarden en andere begrippen. Dit onderzoek naar verschillen is in para
graaff 2.2.2 al uitgebreid aan de orde geweest. Omdat Rokeach zelf de verschillen 
heeftt onderzocht en de definitie van een waarde heeft opgesteld, mag worden 
aangenomenn dat de definitie voldoende onderscheidend is. Daarnaast kan worden 
nagegaann in hoeverre de definitie van Rokeach in overeenstemming is met die van 
anderee onderzoekers. Zo heeft Halman (1991) ook veel aandacht geschonken aan 
verschillenn tussen waarden en de andere begrippen. Hij stelt, na uitgebreid litera
tuuronderzoek: : 

"Waarden"Waarden liggen ... f en grondslag aan bepaalde normen of verwachtingen. 
1.1. Waarden zijn niet specifiek maar algemeen. Dat wil zeggen dat verschillende 

(soorten)(soorten) gedragingen door een bepaalde waarde kunnen worden gestuurd. 
2.2. Het sturende karakter impliceert niet dat waarden alleen een verklaring voor 

bepaaldebepaalde gedragingen kunnen bieden. Ook andere factoren zijn mede- en 
vaakvaak meer bepalend voor het uiteindelijke gedrag. 

3.3. Waarden manifesteren zich in attitudes, opinies, normen e.d. die vervolgens 
dede concrete gedragingen kunnen verklaren" (p.25). 

Dee gebruikte waardedefinitie voldoet aan hetgeen Halman over waarden en 
anderee begrippen heeft gesteld. Immers een toestand of gedragswijze die mensen 
nastreven,, wijst op sturing van gedrag door de waarden. 

Verderr voldoet de definitie aan de criteria die zijn opgesteld door Schwartz en Bilsky 
(1987),, zoals in paragraaf 1.2 al is aangegeven. De definitie van Rokeach voldoet dus 
aann de kenmerken die men tegenwoordig van een waardedefinitie verwacht. 

Dee werkdefinitie (een waarde is een toestand of gedragswijze die mensen nastre
ven),, die is afgeleid van de definitie van Rokeach, wijkt op een aantal punten af 

188 A value is an enduring belief that a specific mode of conduct or end-state of existence is personally or socially 

preferablee to an opposite of converse mode of conduct or end-state 
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vann de originele definitie van Rokeach. Bos (2000) en Blom (2000) hebben waar
deonderzoekk gedaan voor de domeinen voeding en geld en hebben daarbij 
gebruikk gemaakt van de werkdefinitie, zoals in deze dissertatie is beschreven. Zij 
hebbenn daarbij een vergelijking getrokken tussen de oorspronkelijke definitie van 
Rokeachh en de werkdefinitie. Zij komen tot een aantal verschillen: 

•• Op basis van de definitie van Rokeach kunnen uitsluitend positief geformu
leerdee waarden (moedig zijn) worden geïnventariseerd en de in dit onder
zoekk gebruikte werkdefinitie laat ook de inventarisatie van negatief gefor
muleerdee waarden (niet laf zijn) toe. Wel geven zij aan dat dit maar zeer 
beperktt is toegepast. 

•• Een tweede punt van afwijking is het begrip duurzaamheid dat volgens 
Rokeachh en Schwartz en Bilsky (1987) in een waardedefinitie moet voorko
men.. In de werkdefinitie komt het begrip duurzaam niet meer voor, maar is 
gekozenn voor toestand in plaats van eindtoestand. Hiermee kunnen ook 
waardenn die niet zo van lange duur zijn, worden geïnventariseerd, hetgeen 
aansluitt bij het niveau van productwaarden uit de theorie van Vinson, Scott 
enn Lamont (1977). 

Boss en Blom concluderen dat de werkdefinitie weliswaar in essentie overeenkomt 
mett de definitie van Rokeach, maar dat de geringe verschillen leiden tot een meer 
uitgebreidee waarde-inventarisatie dan met de oorspronkelijke definitie het geval 
zouu zijn. In de praktijk blijkt in een aantal gevallen de werkdefinitie tekort te 
schieten.. Dat is het geval als waarden die met angst voor iets, bang zijn voor iets of 
ietsiets vreselijk vinden te maken hebben, aan de orde zijn. 

Iss de definitie in dit onderzoek op de juiste manier toegepast? Twee codeurs heb
benn een steekproef uit de uitspraken opnieuw gecodeerd. Hoewel dit meer zegt 
overr de betrouwbaarheid, kan het ook een indicatie geven van de validiteit. Zoals 
Krippendorfff zegt: Betrouwbaarheid is geen garantie voor validiteit, maar wel een 
noodzakelijkee voorwaarde (1981). 

Bezienn moet worden of de verschillen in codering een gevolg zijn van verkeerde 
interpretatiee van een waarde. Met andere woorden: zijn er, door het gebruik van 
dee verkorte definitie, begrippen als waarde gekenschetst die in werkelijkheid geen 
waarde,, maar attitude, karaktertrek, sociale norm, behoefte of interesse zijn? Als 
ditt laatste het geval blijkt te zijn, dan is de validiteit in het geding. 

Dee codering van de waarden is in twee ronden uitgevoerd. In de eerste ronde heb
benn de twee hercodeurs een steekproef gekregen van 124 uitspraken. Na de eerste 
rondee heeft iedere codeur een overzicht gekregen van de geïnventariseerde waar
denn van zowel zichzelf als van de andere twee, met het verzoek nogmaals naar de 
waardenn te kijken en opnieuw te beoordelen of de gevonden waarden echt aan de 
definitiee van een waarde voldoen19. Hierna is gekeken of de 126 begrippen, waar
vann de drie codeurs niet unaniem overtuigd zijn dat het een waarde is, wellicht 
behorenn tot de categorie van norm, karaktertrek, interesse, behoefte of attitude. 

199 De resultaten van zowel de eerste als de tweede codeerronde staan in paragraaf 4.6.2.2. 
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Ditt is ook gedaan voor de 48 begrippen waarover de codeurs na de tweede ronde 
unaniemm van mening zijn dat het geen waarde is. In slechts 3 van de 174 gevallen 
blijktt een begrip tot een van deze categorieën te behoren. In de overige 171 geval
lenn behoort het begrip daar niet toe. Er is dan vaak sprake van een uitspraak die 
gedaann is in de vorm van een constatering en daarbij is het lastig om te onder
scheidenn of de respondent nu met deze constatering een waarde bedoelt of dat 
hett slechts een feitelijke opmerking is. Op zichzelf is er dan geen sprake van 
begripsverwarringg of een uitspraak een waarde zou kunnen zijn, maar is er slechts 
sprakee van verschil in interpretatie of de respondent de omschrijving als waarde 
bedoelt.. Dit maakt het coderen moeilijk, maar het staat los van de vraag of een 
omschrijvingg in beginsel een waarde is. 

4.6.1.22 De gebruikt e stimul i 
Zijnn de waarden die gevonden worden de waarden van mensen in het algemeen of 
dee respondent in bijzonder of zijn het waarden die zijn gekoppeld aan toevallige 
detailss van de gebruikte foto's? Met andere woorden: in hoeverre hangen de uit
sprakenn van de respondenten af van de gebruikte stimuli? Om dat te toetsen zijn 
tweee verschillende fotoseries gebruikt. Serie a is voorgelegd aan elf respondenten 
enn serie b aan negen20. Om de series te kunnen vergelijken worden de waarden 
niett per stuk vergeleken, maar wordt een vergelijking gemaakt van de waarde
configuratiee als geheel. Als basis worden daarbij de zes factoren gebruikt. Per fac
torr en per serie worden het gewogen gemiddelde en de gewogen standaardafwij
kingg berekend (de wegingsfactor is het aantal keren dat een waarde in het onder
zoekk is genoemd). Indien er nu verschillen in gemiddelde op een factor zouden 
zijn,, dan geven die verschillen aan dat de waarden bij serie b verschoven zijn ten 
opzichtee van serie a. Wanneer bijvoorbeeld het gemiddelde bij serie a voor dimen
siee 1 (prestatie - relaties) aanzienlijk hoger zou liggen dan bij serie b, dan zou dat 
betekenenn dat serie a de respondenten veel meer aanleiding zou geven om over 
relatiess te praten dan serie b. Voor de standaardafwijking geldt dat, indien deze 
opp de dimensie bij serie a aanzienlijk hoger zou zijn dan bij serie b, en er geen dui
delijkk verschil in gemiddelde zou zijn, dit dan zouu betekenen dat bij serie b de con
trasterendee relatie- en prestatiewaarden veel minder aan bod gekomen zouden 
zijn.. In beide gevallen zou de keuze van de foto's de uitkomsten van het onder
zoekk aanzienlijk hebben beïnvloed. Dit blijkt echter niet het geval te zijn, zoals te 
zienn is in tabel 4.8. De gewogen gemiddelden liggen zo dicht bij nul dat de fotose
riess nagenoeg samenvallen met de gemiddelden van de dimensies. De standaard
afwijkingg blijkt voor de waarden die zijn genoemd bij elk van beide fotoseries per 
dimensiee nagenoeg gelijk. 

200 Deze 

serie e 

A A 

B B 

respondentenn zijn 

sekse e 

mann vrouw 

66 5 

44 5 

gelijkmatigg naar 

leefti jd d 

20-300 50-60 

66 5 

55 5 

achtergrondvariabelee over 

opleiding g 

laagg middel hoog 

33 6 2 

33 3 3 

beidee series verdeek 

gr.. st. west 

22 2 

22 2 

. . 

regio o 

noord d 

2 2 

1 1 

oost t 

2 2 

2 2 

zuid d 

3 3 

2 2 
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Tabell 4.8 Vergelijkin g tusse n de twe e fotoserie s 

dimensi e e 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

Seri ee a 

gewoge n n 

gemiddeld e e 

0,23 3 

-0,25 5 

0,32 2 

0,46 6 

-0,08 8 

-0,01 1 

standaar d d 

afwi jkin g g 

6,75 5 

5,54 4 

4,88 8 

5,10 0 

4,81 1 

4,71 1 

gewoge n n 

gemiddeld e e 

0,16 6 

-0,14 4 

0,11 1 

0,66 6 

-0,04 4 

0,03 3 

Seri e e b b 

standaar d d 

afwi jkin g g 

6,69 9 

5,56 6 

4,90 0 

5,15 5 

4,98 8 

4,83 3 

Err is op basis van deze uitkomsten dus geen reden om aan te nemen dat onge
wenstee toevallige details op de foto's de uitkomsten systematisch hebben beïn
vloed. . 

4.6.1.33 Val idi tei t van de waarde-inventarisat i e zel f 
Bijj de validiteit van de waarde-inventarisatie gaat het in feite om de volgende 
vraag:: Hoe volledig is de waarde-inventarisatie? Om deze vraag te kunnen beant
woordenn is onderzocht wat de bijdrage van een nieuw interview is, gegeven het 
aantall reeds gehouden interviews. Echter, als dit gedaan wordt met behoud van de 
oorspronkelijkee volgorde van de interviews, dan kunnen de uitkomsten afhanke
lijkk zijn van de leereffecten van de interviewer. Daarom is er per vast aantal inter
viewss het gemiddelde aantal waarden genomen over alle mogelijke manieren om 
ditt aantal uit twintig interviews te genereren. Dat wil zeggen dat 243,5 het gemid
deldd aantal waarden is over alle combinaties van één van de twintig interviews, 
401,88 het gemiddeld aantal waarden is over alle combinaties van twee van de 
twintigg interviews, 522,4 het gemiddeld aantal waarden is over alle combinaties 
vann drie van de twintig interviews, enzovoort (zie tabel 4.9). 

Dezee methode wordt zowel gebruikt voor het berekenen van de toename van de 
waardenn als van de waarden*. Figuur 4.8a geeft een grafische weergave van de 
toenamee van de gevonden waardeomschrijvingen. 
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Figuurr 4.8a Totaa l aanta l gevonde n waardeomschrijvinge n 
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Tabell 4.9 Overzicht verloop aantal interviews en gevonden waarden en waarden* 

aanta l l 

in terv iew s s 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 0 

11 1 

12 2 

13 3 

14 4 

15 5 

16 6 

17 7 

18 8 

19 9 

20 0 

all e e 

waarde n n 

243,5 5 

401,8 8 

522,4 4 

621,0 0 

705,0 0 

778,6 6 

844,3 3 

903,8 8 

958,3 3 

1008,7 7 

1055,4 4 

1099,2 2 

1140,2 2 

1178,8 8 

1215,3 3 

1249,9 9 

1282,7 7 

1313,9 9 

1343,7 7 

1372,0 0 

toenam e e 

waarde n n 

--
158,3 3 

120,6 6 

98,6 6 

84,0 0 

73,6 6 

65,7 7 

59,5 5 

54,5 5 

50,4 4 

46,7 7 

43,8 8 

41,0 0 

38,6 6 

36,5 5 

34,6 6 

32,8 8 

31,2 2 

29,8 8 

28,3 3 

waarden * * 

60,8 8 

88,5 5 

105,0 0 

116,2 2 

124,4 4 

130,6 6 

135,6 6 

139,5 5 

142,8 8 

145,6 6 

148,0 0 

150,0 0 

151,8 8 

153,4 4 

154,8 8 

156,1 1 

157,2 2 

158,2 2 

159,2 2 

160,0 0 

toenam e e 

waarden * * 

--
27,7 7 

16,5 5 

11,2 2 

8,2 2 

6,2 2 

5,0 0 

3,9 9 

3,3 3 

2,8 8 

2,4 4 

2,0 0 

1,8 8 

1,6 6 

1,4 4 

1,3 3 

1,1 1 

1,0 0 

1,0 0 

0,8 8 

Opp basis van figuur 4.8a en tabel 4.9 is te zien dat er ook na 19 interviews bij een 
nieuww interview nog een redelijk aantal waarden bij komt. Dit geeft aanleiding 
omm te veronderstellen dat nog lang niet alle omschrijvingen gevonden zijn. Dit kan 
ookk bijna niet anders, gezien de keuze voor letterlijke weergave van de waarden. 
Hierdoorr worden steeds nieuwe manieren gevonden waarop respondenten in 
wezenn dezelfde waarde beschrijven. Het aantal waardeomschrijvingen is vermoe
delijkk zeer groot. Deze veronderstelling wordt bevestigd door een poging de aan
tallenn bijkomende waarden na het 20ste interview te schatten op basis van een 
wiskundigg model. Het blijkt niet mogelijk om hiervoor een model te vinden dat 
zowell redelijk passend als geïdentificeerd is. 

Voorr de waarden* die de overige waarden representeren, ligt dat duidelijk anders 
(ziee tabel 4.9 en figuur 4.8b). 

Opp basis van figuur 4.8b kan de conclusie worden getrokken dat de waarden* na 
tienn interviews reeds redelijk volledig zijn. Dit is een bevestiging dat de waarden* 
kennelijkk goed gekozen zijn en dat deze als basis kunnen dienen voor de factor
analysee waarmee de globale waardedimensies zijn bepaald. 
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Figuurr 4.8b Totaa l aanta l gevonde n waarden * 

Dee kans dat een waarde* na deze tw in t ig interviews niet gevonden is, is bi jzonder 

klein,, maar kan niet helemaal uitgesloten worden. Dat de waarden* (bijna) com

pleett zi jn, word t bevestigd door het onderzoek van Bos (2000), Blom (2000) en Van 

Groeningenn (2000). Zij vinden in hun domeinspecifiek onderzoek geen waarden 

diee niet worden gerepresenteerd door de waarden* uit het huidige onderzoek. 

Hett onderzoek naar de dimensies is gebaseerd op de 160 gevonden waarden* . Een 

eiss die men aan de dimensies zou kunnen stellen, is dat ze niet afhankel i jk zijn van 

dee specifieke keuze van de waarden* . Daarom is een factoranalyse uitgevoerd op 

slechtss de helft van het aantal waarden* (zie paragraaf 4.5.2.4). De gevonden 

dimensiess met slechts 80 waarden* bl i jken zeer hoge correlaties te vertonen met 

dee oorspronkel i jke dimensies. Dit ondersteunt de hypothese dat de gevonden 

dimensiess inderdaad bestaan en ook de gevonden betekenis hebben en niet 

afhankel i jkk zijn van een enkele, mogeli jk gemiste waarde*. 

4 .6 .1 .44 De v a l i d i t e i t v a n d e w a a r d e d i m e n s i e s 

Bestaann de waardedimensies echt en hebben ze ook de betekenis die er in di t 

onderzoekk aan gegeven is? Factoranalyse is de standaardmethode om dit soort 

dimensiess bloot te leggen. Of deze methode in dit geval betrouwbaar is, word t in 

dee volgende paragrafen onderzocht. In paragraaf 4.2 tabel 4.4 is al aangegeven 

datt soortgeli jke dimensies ook in de l i teratuur worden gevonden. 

4.6 .22 B e t r o u w b a a r h e i d v a n h e t o n d e r z o e k 

Bijj betrouwbaarheid gaat het om de stabil i teit van de resultaten van het onder

zoek.. De vraag is dan: Zijn de resultaten hetzel fde als het onderzoek steeds 

opn ieuww wo rd t u i tgevoerd onder dezel fde omstandigheden en voorwaarden, 

maarr door een onafhankeli jk onderzoeker? 

Inn dit onderzoek is er een aantal momenten waarop de betrouwbaarheid in het 

gedingg is: 

1.. bij het uitvoeren van de interviews; 

2.. bij het coderen van de waarden uit de uitspraken van de respondenten; 

3.. bij het inkr impen van de 1370 waarden naar 160 waarden; 

4.. bij het bepalen van de afstanden tussen de waarden. 
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4.6.2.11 Betrouwbaarhei d uitvoere n interview s 
Hett toetsen van de uitvoering van de interviews is niet mogelijk. De respondent is 
doorr het onderzoek veranderd. Drie uur zeer diepgaand nadenken en praten over 
onderwerpenn die niet dagelijks aan de orde komen, laat zijn sporen na. Een test-
hertestt onderzoek, waarbij dezelfde respondent na een bepaalde periode 
opnieuww wordt geïnterviewd, is daardoor niet mogelijk. 

4.6.2.22 Betrouwbaarhei d codere n va n de waarde n 
Voorr het bepalen van de betrouwbaarheid van het coderen van de waarden is uit 
dee uitspraken een steekproef getrokken21. Deze steekproef is opnieuw gecodeerd 
doorr twee codeurs die ervaring hebben met het toedelen van de waarden. 

Err zijn in totaal 299 waarden door de verschillende codeurs gevonden in 124 uit
spraken.. De mate van overeenstemming tussen de codeurs is als een percentage 
aangegeven22.. Zoals in paragraaf 4.6.1.2 is aangegeven, zijn ertweecoderingsron-
denn opgenomen. Van beide ronden staan de resultaten in tabel 4.10. In de eerste 
rondee is er in 31,44% van de waarden unanieme overeenstemming en in de twee
dee ronde 41,81%, met daarnaast nog 16,05% overeenstemming ten aanzien van 
begrippenn die geen waarde zijn. 

Uitt het voorgaande en tabel 4.10 blijkt wel dat het toedelen van waarden aan uit
sprakenn geen eenvoudige zaak is. Er zijn behoorlijke verschillen tussen de codeurs 
onderling.. Om een grotere overeenkomst te bereiken zal veel gezamenlijk geco
deerdd moeten worden. In dit onderzoek is dat niet mogelijk geweest, omdat pas in 
eenn veel later stadium over codeurs kon worden beschikt die kennis hadden over 
hett toedelen van waarden aan uitspraken. 

Tabell 4.10 Overeenstemmin g tusse n de codeur s 

Eerstee ronde 

Tweedee ronde 

Codeur ss 1 , 2 en 3 

31,40% % 

57,50% % 

Codeu rr  1 en 2 

43,80% % 

62,90% % 

Codeu rr  1 en 3 

45,20% % 

73,20% % 

Codeu rr  2 en 3 

71,20% % 

78,30% % 

Gezienn het grote aantal waarden is het missen van een aantal waardeomschrijvin
genn niet direct van invloed op het totaalbeeld (zie ook 4.6.1.3). De waarden* han
genn niet af van één specifieke waarde. Als een bepaalde waarde* niet gevonden 
wordtt in een bepaald interview, kan de kans dat deze waarde* alsnog in een van 
dee andere interviews wordt gevonden, worden geschat op 

1 - ( ll - % ? ) 1 9 = 0,9993 

211 Zie voor samenstelling van de steekproef paragraaf 4.6.1.2. 

222 Zie bijlage N voor een overzicht van de codering van de steekproef. 
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4.6.2.33 Betrouwbaarhei d inkrimpe n waardel i js t 
Dee volgende vraag is: Hoe betrouwbaar is het samenvatten van waarden in een 
kleinerr aantal omschrijvingen (waarden*)? Doordat de opzet van het onderzoek 
eenn aantal keren is gewijzigd, is dat op basis van de waarden uit de twintig inter
viewss niet meer goed vast te stellen, omdat de waarden aan meerdere waarden* 
gekoppeldd zijn. 

Bijj het onderzoek naar domeinspecifieke waarden door Bos (2000) en Blom (2000), 
datt op dezelfde manier is uitgevoerd als het voorliggende onderzoek, is wel een 
controlee uitgevoerd op de inkrimping van de waarden. 

Dee mate van overeenstemming tussen de codeurs kan worden uitgedrukt in de 
Jaccardmaat.. Hiermee wordt het aantal keren uitgedrukt dat de codeurs eenzelfde 
waardee aan een waarde* toekennen in verhouding tot het totaal aantal beoorde
lingenn dat op deze waarde betrekking heeft. 

Schemaa 4.1 Overzich t van de toedelingsmogelijkhede n van een waard e v aan een 

bepaald ee waarde * w doo r twe e verschillend e codeur s 

Beoordelaa rr  1 

Well  gekoppel d aan vv 

Nie tt  gekoppel d aan vv 

Beoordelaa rr  2 

Well  gekoppel d aan w 

Nww Nww 

Nww Nww 

Nie tt  gekoppel d aan w 

Nww Nww 

Nww Nww 

Dee Jaccardmaat is dan: 
NwwNww + Nww + Nww 

Bijj het toedelen van een waarde aan een waarde* is de vraag: wordt waarde v aan 
waarde** vv gekoppeld? Het bovenstaande schema is van toepassing voor waarde v. 
Hett uiteindelijke resultaat is een gemiddelde over alle waarden v. 

Boss en Blom vinden in hun onderzoek een gemiddelde Jaccard-maat van 0.6 voor 
hett toedelen van waarden aan waarden*. Hierbij is dan uitgegaan van een volle
digg eigen indeling van de waarden. Er mag worden aangenomen dat men tot een 
hogeree overeenstemming zou zijn gekomen als de keuze van de categorieën voor
aff zou zijn afgesproken. De Jaccardmaat wordt in de regel gebruikt bij indelingen 
diee vooraf zijn vastgesteld. 

4.6.2.44 Betrouwbaarhei d bepale n afstande n 
Dee waardedimensies zijn gebaseerd op afstanden die door een panel van beoorde
laarss zijn toegekend. De vraag is nu wat een eventuele onbetrouwbaarheid hierbij 
voorr effect heeft op de resultaten. Om dit te toetsen wordt gekozen voor een 
zogenaamdee split-half methode (De Groot, 1961). Hierbij wordt het panel in 
tweeënn gesplitst en worden de analyses, die eerst voor de gehele steekproef zijn 
uitgevoerd,, nu voor beide helften apart uitgevoerd. Bij betrouwbare resultaten 
zullenn deze met elkaar overeenkomen. 
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Dee deelsteekproeven zijn verkregen door afwisselend de respondenten aan deel
steekproeff 1 en deelsteekproef 2 toe te wijzen; omdat de respondenten in de oor
spronkelijkee steekproef willekeurig aan waarden zijn toegewezen, is deze splitsing 
ookk willekeurig. Een overzicht van de verdelingen van het aantal keren dat een 
afstandd voorkomt, staat in tabel 4.11. 

Tenn einde al te grote uitbijters door het vrijwel ontbreken van waarnemingen te 
voorkomen,, zijn afstanden die vier maal of minder worden waargenomen, aange
pastt via de formule: 

d'' = [nd + < 5 - n ) u ] / 5 5 

waarbijj u gelijk is aan de gemiddelde afstand (genomen over alle afstanden) en n 
gelijkk is aan het aantal malen dat de afstand is waargenomen. 

Tabell  4.11 Verdelin g van de afstande n over de twe e steekproeve n 

deelsteekproe ff  1 deelsteekproe f 2 

44 2 3 

49 9 

241 1 

677 7 

1585 5 

2412 2 

2679 9 

2313 3 

1578 8 

760 0 

302 2 

105 5 

13 3 

2 2 

0 0 

0 0 

4 4 

50 0 

244 4 

726 6 

1527 7 

2371 1 

2798 8 

2237 7 

1556 6 

773 3 

317 7 

92 2 

22 2 

3 3 

0 0 

0 0 

Bijj de beide deelsteekproeven wordt, net als bij de totale steekproef is gebeurd24, 
PCAA uitgevoerd op basis van de afstanden. Bij het vergelijken van de uitkomsten 
vann verschillende factoranalyses doet zich een complicatie voor. Ideaal zou zijn 
wanneerr elke factor in de ene deelsteekproef zou corresponderen met een factor 
inn de andere deelsteekproef. Dit kan worden vastgesteld op basis van correlatie
coëfficiëntenn (tabel 4.12a). Wanneer echter de factoren van de verschillende deel
steekproevenn geen hoge correlatie met elkaar hebben, is dit geen doorslaggevend 
bewijss dat de factoranalyses geen vergelijkbare resultaten hebben opgeleverd. 

233 In deelsteekproef 1 zijn er 4 afstanden die 0 keer voorkomen. In deelsteekproef 2 zijn er ook 4 afstanden die 0 keer 

voorkomen,, maar dat zijn andere afstanden dan in deelsteekproef 1. In deelsteekproef 1 zijn er 49 afstanden die 

11 keer voorkomen, terwij l er in deelsteekproef 2, 50 afstanden zijn die 1 keer voorkomen, enzovoort. 

244 Zie paragraaf 4.2.2 voor een beschrijving van PCA op alle afstanden. 
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Hett is zeer wel mogelijk dat er feitelijk sprake is van dezelfde factoren, maar dat 
dezee ten opzichte van elkaar geroteerd zijn. Wanneer, zoals in dit geval, de factor
scoress bekend zijn, kan dit eenvoudig worden onderzocht met behulp van lineaire 
regressie. . 

Indienn uitgegaan wordt van een factor f in deelsteekproef 1, kan deze een lage 
correlatiee hebben met de corresponderende factor g in deelsteekproef 2. Wanneer 
hett echter zo is dat een lineaire combinatie van factoren uit deelsteekproef 2 

Pl9ll + P292 + P393+ •• 

well een hoge correlatie met factor f heeft, dan is er wel degelijk een richting bin
nenn de factoren g1, g2, g3, ..., die correspondeert met de factor f; met andere 
woorden:: f komt dan ook voor in deelsteekproef 2. Wanneer het lukt om alle zes 
factorenn in deelsteekproef 1 te reproduceren met de eerste zes factoren van deel
steekproeff 2, dan zijn de uitkomsten van beide factoranalyses volledig equivalent 
(althanss waar het de eerste 6 factoren betreft). In de praktijk lukt dat hier niet 
helemaall en zijn er een aantal keren 7 factoren gebruikt om de 6 factoren uit de 
anderee deelsteekproef te verklaren. Eerst wordt echter bekeken welke factoren 
exactt met elkaar corresponderen (tabel 4.12a). 

Tabell  4.12a Correlatiecoëfficiënte n tusse n de factorscore s voo r de total e steekproe f en 

dee beid e deelsteekproeve n van beoordelaar s 

Correlatie ss tusse n 

Dimensi ee hele steekproe f en hele steekproe f en deelsteekproe f 1 en 

deelsteekproe ff  1 deelsteekproe f 2 deelsteekproe f 2 

11 .991 .991 .968 
22 .980 .974 .920 

33 .909 .899 .684 

44 .752 .560 .081 

55 .792 .376 .055 

66 .051 .611 .089 

Uitt de correlaties blijkt dat voor de factoren een tot en met drie sprake is van zeer 
hogee correlaties tussen met name de totale steekproef en de twee deelsteekproe
ven.. Ook de onderlinge correlatie tussen de beide steekproeven is bij factor een en 
tweee zeer hoog. Bij factor drie is die wat lager, maar toch altijd nog bijna .7. Voor 
dee factoren vier tot en met zes ontstaat een heel ander beeld. Daarom wordt een 
regressieanalysee uitgevoerd om de samenhang te onderzoeken, zoals hiervoor al is 
aangegevenn (zie de tabellen 4.12b en 4.12c). 
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Tabell 4.12b De Multiple correlaties van de dimensies 4 tot en met 6 voor de hele steek

proeff en de beide deelsteekproeven 

Dimens iee 4 hele s teekproef 

D imens iee 5 hele s teekproef 

D imens iee 6 hele s teekproef 

Multipl ee R 

deelsteekproe ff  1 

.892 2 

.955 5 

.824 4 

Mult ipl ee R 

deelsteekproe ff  2 

.874 4 

.914 4 

.882 2 

Tabell 4.12c De Multiple correlaties van de dimensies 4 tot en met 6* voor de beide deel

steekproevenn onderling 

M M ultipl e e RR M u l t ip lee R 

deelsteekproe ff  2 deelsteekproe f 1 

Dimens iee 4 van dee ls teekproef 1 

Dimens iee 5 van dee ls teekproef 1 

Dimensiee 6 van dee ls teekproef 1 

.724 4 

.710 0 

.176 6 

Dimensiee 4 van deels teekproef 2 

Dimensiee 5 van deels teekproef 2 

Dimensiee 6 van deels teekproef 2 

.630 0 

.611 1 

.744 4 

** er zijn 7 factoren gebruikt 

Mett behulp van de tabel len 4.12a, 4.12b en 4.12c kan nu worden geconcludeerd 

da tt de correlaties tussen de hele steekproef en de deelsteekproeven over het alge

meenn hoog zi jn. Tussen de steekproeven onder l ing zijn de correlaties wat kleiner. 

Di tt laatste l igt voor de hand, omdat beide deelsteekproeven onafhankel i jk zi jn, 

te rw i j ll bij een vergel i jk ing tussen de hele steekproef en één van de twee deel

steekproevenn sprake is van overlap. 

Omm de betrouwbaarheid van de factoren nog verder te testen word t de hel f t van 

dee waarden at random geselecteerd. Opnieuw worden de factoren bepaald en de 

resultatenn van deze factoren via correlatieanalyse met de factoren op basis van 160 

waardenn vergeleken. Ook hier is dee correlatie tussen de eerste drie factoren hoog 

enn tussen de laatste drie laag. Daarom word t weer regressieanalyse toegepast. In 

tabell 4.13 staan de resultaten. 

Tabell 4.13 (Multiple) correlaties factorscores tussen hele steekproef met 160 waarden 

enn de twee deelsteekproeven met 80 waarden 

Dimensiee 1 Dimensie 2 Dimensie 3 Dimensie 4 Dimensie 5 Dimensie 6 
1600 waarden 160 waarden 160 waarden 160 waarden 160 waarden 160 waarden 

Deelsteek-- .972 .907 .796 .718 .826 .616 

proeff 1 van 80 

waarden n 

Deelsteek-- .961 .788 .770 .900 .903 .879 

proeff 2 van 80 

waarden n 
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Dee gevonden factoren correleren hoog met zowel de factoren gebaseerd op de 
helftt van het panel (steekproef 1 en 2) als met die gebaseerd op de helft van de 
waarden.. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de betrouwbaarheid van de fac
torenn een tot en met drie zeer groot is (correlaties van .8 en hoger) en van de fac
torenn vier tot en met zes toch nog altijd redelijk. 

Tenslottee wordt een betrouwbaarheidstoetsing uitgevoerd waarbij het aantal 
kwalitatievee interviews gehalveerd wordt. De factoren die gevonden worden op 
basiss alle waarden, worden vergeleken met de factoren op basis van de waarden 
diee gevonden zijn bij fotoserie a en de waarden die gevonden zijn bij fotoserie b. 
Ookk hier zijn de correlaties hoog. De gevonden resultaten staan in tabel 4.14. 

Tabell  4.14 Correlatie s tusse n waarde n van de hel e steekproe f en waarde n fotoseri e a, 

hel ee steekproe f en fotoseri e b en de fotoserie s a en b onderlin g 

Correlatie ss tusse n 

Dimensi ee Waarden hele steekproe f Waarden hele steekproe f Waarden fotoseri e a 

enn waarde n fotoseri e a en waarde n fotoseri e b en fotoseri e b 

11 .999 .996 .995 

22 .994 .993 .981 

33 .988 .989 986 

44 .952 .977 .886 

55 .940 916 .796 

66 .928 .837 .853 

Uitt het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat zowel bij halvering van het 
aantall beoordelaars van de afstanden, als bij halvering van het aantal waarden, als 
bijj halvering van de kwalitatieve interviews, de resultaten van de gevonden 
dimensiess blijven bestaan. Op basis hiervan mag verondersteld worden, dat de 
dimensiess stabiel zijn en inhoudelijke betekenis hebben. 
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5 5 
Hett  SWOCC-waardeonderzoe k 
toegepas tt  in de prakti j k 

5.11 Inleidin g 
Inn dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van een onderzoek dat is uitge
voerdd op basis van de SWOCC-waarde-inventarisatie. Het is opgenomen omdat het 
eenn beeld geeft van de bruikbaarheid van de resultaten van de SWOCC-waarde-
inventarisatiee en ook een interessant probleem oproept dat in hoofdstuk 6 nader 
wordtt onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd door CentERdata in opdracht van 
VNUU en ter beschikking gesteld voor deze dissertatie. Het onderzoek voor VNU 
heett de Waardemonitor. 

Inn paragraaf 1.1 is reeds het belang van waarden geschetst voor ons dagelijks han
delen.. In het algemeen kan gesteld worden dat de meeste mensen het prettig vin
denn om te communiceren met mensen die dezelfde waarden nastreven als zijzelf. 
Hett is alsof ze met zulke mensen 'op dezelfde golflengte' zitten. Voor redacties 
vann tijdschriften geldt, zowel uit inhoudelijke als commerciële overwegingen, dat 
zee graag met hun lezers op dezelfde golflengte zitten, zeker wanneer het gaat 
overr bijvoorbeeld emoties of smaak. 

Voorr een uitgever is niet alleen de directe communicatie met de lezer van belang. 
Eenn andere relevante zaak is hoe aantrekkelijk tijdschriften zijn voor adverteer
ders.. Ook hier spelen waarden een rol. De geadverteerde merken hebben in de 
regell ook een waarde-uitstraling. Met het kopen van een Lada streeft de automo
bilistt andere waarden na dan wanneer hij een Mercedes aanschaft. De waarden 
diee in advertenties van Grolsch worden uitgedragen, staan diametraal tegenover 
diee van Heineken. Het is belangrijk dat de waarden van het tijdschrift in harmonie 
zijnn met de waarden van het merk, omdat de communicatiestrategie van de adver
teerderr doorkruist wordt, als de waarden van het tijdschrift conflicteren met de 
waardenn van het merk. 

Tenslottee is er de lezer(es). Hij/ zij ziet zich gesteld voor het probleem om te kiezen 
uitt een groot aanbod van tijdschriften. Het ligt voor de hand om te veronderstel
lenn dat waarden bij deze keuze een belangrijke rol spelen. Overeenstemming in 
waardenn verhoogt immers de emotionele aantrekkelijkheid van de inhoud van een 
tijdschrift.. Een nog onbeantwoorde vraag is of deze veronderstelling juist is, of lie
ver,, voor welke tijdschriften dit vermoeden inderdaad klopt. Wanneer dit vermoe
denn niet klopt, doet zich vervolgens de vraag voor: waar moet de adverteerder 
zichh dan op richten: de waarden van het tijdschrift of de waarden van de lezer(es)? 
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Hett onderzoek dat wordt beschreven, brengt de waardepatronen van zowel lezers 
alss tijdschriften in kaart. Daarnaast worden de waardepatronen van een beperkt 
aantall merken en hun kopers in kaart gebracht. Daarmee worden voor de adver
teerderr die bewust een communicatiestrategie uitvoert, vragen beantwoord als: 
•• Hoe goed past de waarde-uitstraling van een tijdschrift bij mijn merk? 
•• Wat zijn de waarden van de lezers van een tijdschrift? 
•• In welke tijdschriften kan ik het best adverteren? 

Naastt deze voor de praktijk direct toepasbare vragen worden ook meer funda
mentelee vragen beantwoord, zoals: 
•• Welke waarden zijn er? 
•• Wat is hun structuur? 
•• Wat is hun belang bij verschillende bevolkingsgroepen? 
•• Bij welke tijdschriften is de waarde-uitstraling belangrijk en bij welke niet? 

Inn het onderzoek komen twee onderzoekslijnen uit het recente verleden samen. 
Dee eerste lijn is die van Quality Planning1, waarin VNU/Admedia samen met 
MarketResponsee een instrument heeft ontwikkeld om waarden van merken en 
tijdschriftenn in overeenstemming te brengen. De tweede lijn is die van de waarde
inventarisatiee die onderwerp is van deze dissertatie. 

Inn paragraaf 5.2 wordt de opzet van het VNU onderzoek uitgelegd, in paragraaf 
5.33 staat de relatie tussen waarden en tijdschriften centraal. In paragraaf 5.4 gaat 
hett over waarden en merken en in paragraaf 5.5 over de relaties tussen product en 
gebruikerswaarden.. Paragraaf 5.6 sluit af met een aantal conclusies over dit speci
fiekee onderzoek. 

5.22 De Waardemonito r 

5.2.11 De opze t 
Hett hoofdonderzoek heeft betrekking op enerzijds de waarde-uitstraling van tijd
schriftenn en anderzijds de waarden die met merken zijn geassocieerd. In beide 
onderdelenn wordt bovendien gevraagd naar de waardeoriëntatie van de lezer, 
respectievelijkk koper. Voor deze twee onderdelen zijn aparte steekproeven2 

getrokkenn en aparte vragenlijsten opgesteld. 

Hett gedeelte van het onderzoek dat betrekking heeft op de tijdschriften, is onder 
dee abonnees grotendeels schriftelijk afgenomen. Gestreefd is naar een netto 
steekproefomvangg per lezerskring van 100 personen. Voor de meeste tijdschriften 
bedraagtt dit 100 vrouwen; voor sommige tijdschriften worden 100 mannen onder
vraagd;; voor drie tijdschriften gaat het om zowel 100 mannen als 100 vrouwen, 
volgenss tabel 5.1. De gemiddelde respons per tijdschrift blijkt na het onderzoek 
1155 te bedragen3. 

11 Zie voor een beschrijving van Quality Planning paragraaf 2.5.2. 

22 Zie voor responsverantwoording bijlage L. 

33 Zie voor een overzicht van de aantallen respondenten per tijdschrift bijlage L. 
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Tabell  5.1 Tijdschrifte n in de steekproe f 

VNU U 

1000 vrouwe n 

VNU U 

1000 manne n 

VNU U 

1000 vrouwe n 

+1000 manne n 

nie tt  VNU 
1000 vrouwe n 

nie tt  VNU 
1000 manne n 

Libelle e 

Margriet t 

Viva a 

Flair r 

Tipp Culinair 

Yes s 

Ariadne e 

Mijnn Tuin 

Living g 

Story y 

Vrouww Vandaag 

Topp Santé 

Beauu Monde 

Knipmode e 

Ouderss van nu 

Kinderen n 

Cosmopolitan n 

Mariee Claire 

Nouveau u 

Grasduinen n 

Bingo! ! 

Tuinieren n 

Seasons s 

Vorsten n 

Nieuwee Revu 

Panorama a 

Playboy y 

Autoweek k 

Computerr Idee 

VTT Wonen 

Doee het Zelf Woon-

ideeën n 

Eigenn Huis & 

Interieur r 

Privé é 

Party y 

Weekend d 

Vriendin n 

Santé é 

Elle e 

Elegance e 

Opzij j 

Aktueel l 

Autovisie e 

Autokampioen n 

Dee schriftelijke vragenlijst bevat de volgende onderdelen: 
•• Het belang dat de respondent persoonlijk aan de waarden hecht; dit is geme

tenn met behulpvan rapportcijfers van 1 t/m 10. 
•• Waardeassociaties met het blad waarop men is geabonneerd en twee verge

lijkbaree bladen; dit gebeurde met de ASSPAT-methode, waarbij de respondent 
inn een tabel aankruist welke waarden in haar/zijn visie door het blad worden 
uitgedragen. . 

•• Persoonlijke gegevens; dit zijn leeftijd, geslacht, inkomen, opleiding, huur-/ 
koopwoningg en postcode; uit die postcode zijn regio, provincie en stedelijk
heidd afgeleid. 

•• Tijdschriftgegevens: bekendheid met de drie te vergelijken tijdschriften. 

Naastt de schriftelijke enquête onder lezers van VNU tijdschriften, is er ook een 
onderzoekk uitgevoerd onder de deelnemers aan het CentERpanel. Dit laatste 
onderzoekk heeft plaats gevonden in mei en augustus van 1999. De gegevens van 
hett panelonderzoek zijn gebruikt als aanvulling op het lezersonderzoek. 

139 9 



Hett gedeelte van het onderzoek dat betrekking heeft op merk- en productassocia
ties,, is in zijn geheel uitgevoerd bij het CenERpanel. Hierin is per waarde aan de 
panelledenn een aantal merken voorgelegd met de vraag welke merken worden 
geassocieerdd met deze waarde. De keuze is hierbij gevallen op grootwinkelbedrij
venn en grote kledingketens. De volgende bedrijven zijn in de vragenlijst opgeno
men: : 

C & A A 
V & DD (kledingafdeling) 
Hemaa (kledingafdeling) 
Bijenkorff (kledingafdeling) 
Amici i 
Peekk & Cloppenburg 
Kreymborg g 
Henness en Mauritz 
Misss Etam 
MM & S Mode 
We e 

Dee vragenlijst voor het CentERpanel bevat de volgende onderdelen: 
1.. Het belang dat de respondent persoonlijk aan de waarden hecht; dit onder

deell is identiek aan het schriftelijke gedeelte gemeten met behulp van rap
portcijferss van 1 t/m 10. 

2.. Waardeassociaties met die kledingwinkels waar men wel eens koopt; dit is 
uitgevoerdd met de ASSPAT methode, waarbij de respondent per waarde heeft 
kunnenn aangeven welke kledingwinkels hiermee zijn geassocieerd. 

Dee persoonlijke gegevens van de respondenten zijn hier uiteraard reeds bekend. 
Dee vragenlijst is afgenomen bij 1514 respondenten. De afname heeft plaats gehad 
inn het weekend van 12 juni 1999. 

Dee operationalisatie van de waardedimensies is enigszins aangepast aan de speci
fiekee eisen van de tijdschriftenmarkt. Met behulp van de waardethesaurus zijn 
voorr een aantal items alternatieven gezocht. De dimensies van de VNU-
Waardemonitorr zijn gemeten met de dimensies en de items die in tabel 5.2 staan. 

Dezee items vormen het overgrote deel van de vragenlijst. Het belang dat mensen 
persoonlijkk aan deze waarden hechten, is gemeten met een rapportcijfer van 1 tot 
enn met 10. Waardeassociaties met tijdschriften en merken zijn gemeten in de vorm 
wel/niet,, dus als dichotome variabelen. 

5.2.22 De dimensie s 
Hett hoofdbestanddeel van het onderzoek zijn de dimensies die zijn afgeleid van 
dee SWOCC-waarde-inventarisatie. Deze dimensies zijn geconstrueerd op basis van 
dee inhoudelijke betekenis van de waardeomschrijvingen4, zoals die door een groot 
aantall respondenten in het CentERpanel zijn gepercipieerd. Dit impliceert dat de 

44 Zie paragraaf 4.2.1 en bijlage G voor een beschrijving van de manier waarop de dimensies zijn bepaald. 
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Tabell 5.2 Een overzich t van de dimensie s met bijbehorend e waarde n gebruik t voo r de 

VNU-Waardemonito r r 

dimensiee 1: sociaa l leven hebbe n 
hechtee vriendschap 

eenn partner hebben 

gezelligheid d 

familiebandenn hebben 

dimensiee 2: empathi e tone n 

luisterenn naar iemand (aandacht) 

behulpzaamm zijn 

verantwoordelijkk zijn 

rekeningg houden met anderen 

dimensiee 3: jezel f bewijze n 

nationalee trots 

aanzienn hebben 

trotss op jezelf kunnen zijn 

jezelff bewijzen 

dimensiee 4: veilighei d zoeken 

zekerheid d 

geborgenheid d 

jee veilig voelen 

bezitt hebben 

dimensiee 5: gezinsleve n hebbe n 
kinderenn hebben 

iemandd vormen 

aandachtt geven 

zorgenn voor anderen 

dimensiee 6: aanpasse n 

inn de smaak vallen 

status s 

beleefdheid d 

levenn zoals het hoort 

carrièr ee maken/hebbe n 
hogerr op komen 

ambitiess hebben 

presteren n 

vakmanschap p 

onbekommer dd zijn 
genieten n 

onbezorgdd zijn 

leukee dingen doen 

gezondd zijn 

ontspanne nn zijn 
relaxedd zijn 

t i jdd hebben 

creatieff zijn 

jezelff vermaken 

uitdagin gg zoeken 

uitdaging g 

jee grenzen zoeken 

spontaann zijn 

eenn eigen mening hebben 

onafhankelij kk  zijn 

vrijheid d 

alleenn zijn (vrijwillig) 

doenn en laten wat je wilt 

geenn problemen hebben 

eigenn identitei t hebbe n 
idealenn hebben 

inn jezelf geloven 

geenn meeloper zijn 

vechtlustt hebben 

items,, waaruit de dimensies zijn opgebouwd, in de praktijk niet noodzakelijk een 
grotee samenhang hoeven te vertonen. 'In de smaak willen vallen', 'streven naar 
status'' en 'beleefdheid' zijn immers wel uitingen van 'afhankelijkheid van het oor
deell van anderen', maar ze hoeven nog niet tegelijk voor te komen (net zomin als 
hett eten van andijvie en het eten van witlof, beide vormen van groente eten, een 
positievee samenhang hoeven te hebben). 

Dee omgekeerde redenering gaat op voor de relaties tussen de dimensies onder
ling:: het feit dat bijvoorbeeld 'sociaal leven hebben' en 'gezinsleven' als twee ver
schillendee inhoudelijke begrippen worden gepercipieerd, betekent niet dat 
respondentenn hier niet gelijktijdig grote waarde aan kunnen hechten (net zoals 
hett eten van groente en het eten van pasta, twee inhoudelijk verschillende begrip
pen,, zeer wel samen kunnen gaan). In deze paragraaf wordt de vraag beantwoord 
hoee de scores op de verschillende dimensies zijn uitgevallen en welke scores 
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samenhangg vertonen. Daarbij worden de samenhangen op persoons-, tijdschrift
enn op merkniveau met elkaar vergeleken. 

Inn tabel 5.3 worden de gemiddelden, standaardafwijkingen en correlaties op de 
waardescoress op persoonsniveau gegeven. Omdat de gegevens uit het schriftelijke 
onderzoekk niet representatief zijn voor de Nederlandse bevolking (het zijn immers 
groepenn abonnees), zijn deze scores uitsluitend gebaseerd op de gegevens van de 
15411 respondenten uit het CentERpanel. 

Tabell  5.3 Gemiddelden , standaardafwijkinge n en correlatie s waardedimensie s op 

persoonsnivea u u 

sociaall leven h e b b e n 

e m p a t h i ee t o n e n 

j e z e l ff b e w i j z e n 

v e i l i g h e i dd z o e k e n 

gez ins levenn h e b b e n 

aanpassen n 

gemid --

deld e e 

4.39 9 

-0.52 2 

-4.43 3 

0.26 6 

0.20 0 

-4.47 7 

standaard --

afwi jk in g g 

4.63 3 

3.45 5 

4.49 9 

4.22 2 

5.41 1 

4.89 9 

sociaa l l 

leven n 

hebbe n n 

1.00 0 

0.01 1 

-0.29 9 

0.10 0 

0.18 8 

-0.12 2 

empathi e e 

tone n n 

0.01 1 

1.00 0 

-0.03 3 

-0.09 9 

0.39 9 

-0.03 3 

cor re la t i ee me t 

jezel f f 

bewi jze n n 

-0.29 9 

-0.03 3 

1.00 0 

0.09 9 

0.07 7 

0.39 9 

veil ig --

hei d d 

zoeke n n 

0.10 0 

-0.09 9 

0.09 9 

1.00 0 

-0.02 2 

0.33 3 

gezins --

leve n n 

0.18 8 

0.39 9 

0.07 7 

-0.02 2 

1.00 0 

0.06 6 

aan --

passe n n 

-0.12 2 

-0.03 3 

0.39 9 

0.33 3 

0.06 6 

1.00 0 

Dee hoogst mogelijke score op een dimensie is 36 (4 x hoogste score(10) - 4 x laag
stee score(1)) de laagst mogelijke score is -36. Tegen deze achtergrond liggen alle 
gemiddeldenn redelijk dicht bij 0. Toch is op grond van het gemiddelde 4.39 duide
lijk,, dat de 'relatie-items' gemiddeld hoger zijn gescoord dan de 'carrière-items'. 
'Jezelff bewijzen' is minder populair dan 'ontspannen zijn' en men 'past zich niet 
graagg aan'. Hierbij moet met nadruk worden gezegd dat deze interpretatie slechts 
geldigg is gegeven de operationalisatie van de dimensies. Waren er andere items 
gekozen,, dan waren de scores ook anders geweest. De hoogste correlatie is die 
tussenn 'aanpassen' en 'jezelf bewijzen' (0.39). Ook de correlatie tussen 'aanpassen' 
enn 'veiligheid zoeken' is betrekkelijk hoog (0.33). Het is zeker begrijpelijk dat wie 
hett belangrijk vindt wat anderen van hem of haar vinden, ook zichzelf tegenover 
diee anderen tracht te bewijzen en naar zekerheid streeft. Het ander belangrijk ver
bandd in deze correlatiematrix is dat tussen 'gezinsleven hebben' en 'empathie 
tonen'.. De samenhang tussen deze begrippen spreekt voor zichzelf. 

Dee items waarmee de scores op tijdschriftniveau zijn berekend, zijn gemeten als 
0-11 variabelen. Dat wil zeggen: 0 indien niet van toepassing op het tijdschrift en 1 
indienn wel van toepassing. Daarom zijn de gemiddelden op tijdschriftniveau in 
tabell 5.4 niet vergelijkbaar met die op persoonsniveau. De individuele scores op de 
dimensiess liggen tussen - 4 en 4. 'Jezelf bewijzen' en 'empathie tonen' hebben het 
laagstee gemiddelde. Deze waarden worden dus het minst met tijdschriften geasso
cieerd.. Ook hier geldt echter dat de gemiddelde score afhankelijk is van de opera
tionalisatie,, dus met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd dient te worden. De 
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correlatiee tussen 'veiligheid zoeken' en 'aanpassen' is hoog (0.42). Deze uitstraling 
hebbenn tijdschriften dus vaak gemeenschappelijk. 

Tabell 5.4 Gemiddelden , standaardafwijkinge n en correlatie s waardedimensie s op t i jd -

schriftnivea u u 

correlati ee met 

gemid -- standaard - sociaa l empathi e jezel f veilig - gezins - aan-

deld ee afwijkin g leven tone n bewijze n heid leven passen 

hebbe nn zoeken 

sociaall leven hebben 0.29 1.73 1.00 0.02 -0.29 0.16 0.30 0.10 

empathiee tonen -0.73 1.45 0.02 1.00 0.23 0.05 0.29 -0.10 

jezelff bewijzen -0.88 1.47 -0.29 0.23 1.00 -0.03 -0.09 -0.02 

veiligheidd zoeken -0.50 1.43 0.16 0.05 -0.03 1.00 0.26 0.42 

gezinslevenn hebben -0.16 1.44 0.30 0.29 -0.09 0.26 1.00 0.18 

aanpassenn -0.36 1.35 0.10 -0.10 -0.02 0.42 0.18 1.00 

Blijkenss tabel 5.5 zijn de relaties tussen waarden op merkniveau allemaal in abso
lutee waarde beneden 0.3. De hoogste correlatie is weer gevonden tussen 'veilig
heidd zoeken' en 'aanpassen' (0.28). Het verband tussen 'sociaal leven hebben' en 
'jezelff bewijzen' is negatief (-0.28). Deze waarden kunnen dus moeilijk door kle
dingwinkelss worden gecombineerd. 

Tabell 5.5 Gemiddelden , standaardafwijkinge n en correlatie s waardedimensie s op 

merknivea u u 

sociaa ll  leve n hebbe n 

empath i ee tone n 

jezel ff  bewi jze n 

vei l ighei dd zoeke n 

gezinsleve nn hebbe n 

aanpasse n n 

gemid --

deld e e 

-0.21 1 

0.16 6 

-0.11 1 

-0.07 7 

0.04 4 

-0.36 6 

standaard --

afwi jk in g g 

1.24 4 

1.10 0 

1.02 2 

1.04 4 

0.98 8 

1.01 1 

sociaa l l 

leve n n 

hebbe n n 

1.00 0 

-0.18 8 

-0.28 8 

-0.04 4 

0.10 0 

0.10 0 

empathi e e 

tone n n 

-0.18 8 

1.00 0 

0.11 1 

-0.15 5 

0.21 1 

-0.20 0 

cor re la t i ee me t 

jezel f f 

bewi jze n n 

-0.28 8 

0.11 1 

1.00 0 

-0.14 4 

0.09 9 

-0.05 5 

vei l ig --

hei d d 

zoeke n n 

-0.04 4 

-0.15 5 

-0.14 4 

1.00 0 

-0.22 2 

0.28 8 

gezins --

leve n n 

0.10 0 

0.21 1 

0.09 9 

-0.22 2 

1.00 0 

-0.14 4 

aan --

passe n n 

0.10 0 

-0.20 0 

-0.05 5 

0.28 8 

-0.14 4 

1.00 0 

5.33 Waarde n en tijdschrifte n 

Waardenn horen niet alleen bij personen, maar ook bij objecten die voor personen 
eenn symbolische betekenis hebben. Deze objecten kunnen onder meer producten, 
bedrijven,, merken en media (bijvoorbeeld tijdschriften), zijn. Wanneer een tijd
schriftt met bepaalde waarden wordt geassocieerd, kan dit consequenties hebben 
voorr het type advertenties dat in dit tijdschrift kan worden geplaatst. Zeker wan
neerr ook de waarden van de lezer overeenstemming vertonen met die van het tijd-
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schrift,, betekent dit dat advertenties 'op dezelfde golflengte' dienen te zitten om 
dee gewenste boodschap te communiceren. In deze paragraaf wordt beschreven op 
welkee wijze tijdschriften met waarden worden geassocieerd. 

Dee waardepatronen van de tijdschriften worden beschreven in termen van de 
VNU-dimensiess die ook in de vorige paragrafen zijn gebruikt. Ter wille van de over
zichtelijkheidd en de vergelijkbaarheid zijn de scores op de dimensies gestandaardi
seerd.. Dit is op zo'n manier gebeurd dat de scores een gemiddelde van 0 hebben; 
dee standaardafwijkingen binnen dimensies zijn gelijk aan de standaardafwijkin
genn van de ruwe scores. De standaardafwijking over alle dimensies heen is gelijk 
aann 1. 

Figuurr 5.1 geeft de associaties van de tijdschriften met de eerste twee dimensies5. 
Tijdschriftenn die worden geassocieerd met 'carrière' zijn Eigen Huis & Interieur, 
Autovisie,, Computer Idee, Cosmopolitan en Opzij. Tijdschriften die bij uitstek wor
denn geassocieerd met 'sociaal leven hebben' zijn Kinderen, Margriet, Vrouw 
Vandaag,, Ouders van Nu, Libelle, Vriendin en Yes. Tijdschriften die op de tweede 
dimensiee sterke associaties hebben met 'empathie tonen' zijn Opzij, Auto
kampioenn en Vorsten. 'Onbekommerd zijn' is vooral verbonden met Playboy, Beau 
Monde,, Tip Culinair en Living. 

Nieuwee Re vu 

Doee Het Zelf Woon 

ee maken/hebben -

Eigenn Huis Sc Interieur  (T ) 

Cosmopolitan n 

BmgL' ' 

Elegance e 

Margrie t t 

Santee L*&* « 

Party y 

,, Ie'.-en liefcW 

Figuurr 5.1 Associaties tussen waarden en t i jdschr i f ten , dimensie 1 en 2 

55 De figuren voor de dimensies 3 en 4 en dimensie 5 en 6 staan in bijlagee L. 
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5.44 Waarden en merken 
Zoalss de waarden met tijdschriften kunnen worden geassocieerd, zo is er ook een 
verbandd tussen waarden en merken. In het onderzoek zijn twee typen merken 
opgenomen.. In mei 1999 is gevraagd naar de waardeassociaties van kledingwin
kels;; in oktober 1999 is aanvullend een onderzoek gedaan naar de waardeassocia
tiess van koff iemerken. Beide soorten merken komen in deze paragraaf aan de orde. 

5.4.11 Patrone n 
Figuurr 5.2 geeft een overzicht van de posities van de merken op de dimensies 'car
rièree maken/hebben - sociaal leven hebben' en 'empathie tonen - onbekommerd 
zijn'.. In de figuur zijn ook tijdschriften opgenomen. Deze zijn zodanig geselec
teerdd dat de merken in ieder geval goed leesbaar zijn. De positie van de tijdschrif
tenn is dezelfde als die in figuur 5.1. Behalve Max Havelaar zijn alle koffiemerken 
geconcentreerdd in het kwadrant 'sociaal leven hebben/onbekommerd zijn'. De 
kledingwinkelss daarentegen zijn verspreid over de hele figuur. De Bijenkorf heeft 
eenn extreme carrière-uitstraling. In dat opzicht is de Bijenkorf tegengesteld aan 
C&A,, V&D en de Hema. Vooral Hennes en Mauritz wordt geassocieerd met 'onbe
kommerdd zijn'. P&C, Kreymborg en Amici hebben een duidelijke positie in het 
kwadrantt 'carrière/empathie'. 

empathiee tonen 

Maxx H a v eW 

Autokampioen n 

Kreymborg g 

Margriet t 

Vrouww Vand&ê'1"* 1 1" " 

Vriendin n 

—— sociaal teven hebben 
Yes s 

T i pp Culinair P e r U 

Nescafee Douwe Egberï" 

onbekommerdd a jn 

Figuurr 5.2 Associatie s tusse n merke n en tijdschriften , dimensi e 1 en 2 

Blijkenss figuur 5.3 verschillen de merken vooral op de dimensie 'uitdaging zoeken 
-- veiligheid zoeken'. Bij de koffiemerken is vooral Max Havelaar het merk dat het 
meestt met 'uitdaging' wordt geassocieerd; Douwe Egberts is hier het meest con
trasterendee merk, vooral geassocieerd met 'veiligheid'. In termen van de kleding
winkelss is er vooral een contrast tussen enerzijds Hennes en Mauritz (uitdaging) en 
anderzijdss V&D (veiligheid). De Bijenkorf wordt sterk geassocieerd met 'jezelf 
bewijzen'. . 
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Figuu rr  5.3 Associatie s tusse n merke n en tijdschriften , dimensi e 3 en 4 

Blijkenss figuur 5.4 is de Bijenkorf de kledingwinkel die het meest aan 'aanpassen' 
wordtt gekoppeld. Het koffiemerk dat hiermee het meest wordt geassocieerd is 
Douwee Egberts. Max Havelaar en Hennes en Mauritz stralen het meest een 'eigen 
identiteit'' uit. 'Onafhankelijk zijn - gezinsleven hebben' is voor de merken geen 
discriminerendee dimensie. Gezien de mate waarin Douwe Egberts in de reclame 
gebruikk maakt van gezinssituaties, mag dit opmerkelijk worden genoemd. 
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Figuu rr  5.4. Associatie s tusse n merke n en tijdschriften , dimensi e 5 en 6 
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Dee analyses laten zien dat het nuttig is om te beschikken over meer dan twee of 
driee dimensies. Sommige dimensies discrimineren goed en zijn zeer bruikbaar om 
positioneringg van bepaalde merken te beschrijven, terwijl andere in een gegeven 
marktt weinig doen. De bruikbaarheid van een dimensie varieert dus per markt. 

5.4.22 Merke n en t i jdschri f te n 
Hett doel van het onderzoek is onder meer om na te gaan welke tijdschriften het 
meestt geschikt zijn om voor bepaalde merken te adverteren. Dit kan bepaald wor
denn door de communicatiedoelstelling van de adverteerder, of door de uitkomsten 
vann een onderzoek dat de waardeassociaties van het merk combineert met die van 
eenn tijdschrift. In het laatste geval wordt dan het tijdschrift gekozen dat het beste 
aansluitt bij de waarden van het merk. In tabel 5.6 zijn hiervoor de zes waardedi
mensiess gebruikt. Voor elk merk wordt de top-5 van dichtstbijzijnde tijdschriften 
gegeven.. Zo is Story op basis van dit criterium het meest aantrekkelijke tijdschrift 
omm voor C&A te adverteren. Santé het tijdschrift dat voor C&A op de tweede plaats 
komt,, enzovoorts. Een impliciete veronderstelling bij deze benadering is dat alle 
dimensiess even belangrijk zijn. Dat hier kanttekeningen bij kunnen worden gezet, 
blijktt uit paragraaf 5.5. 

Tabell  5.6 Meest geschikt e tijdschrifte n voo r de merke n op basis van de zes waarde -

dimensie s s 

Merkk plaat s 

C&A A 
V&D D 

Hema a 
Bijenkorf f 

Amici i 

P&C C 

Kreymborg g 

Henness en 
Mauritz z 
Misss Etam 

MSS Mode 

We e 
Douwe e 
Egberts s 
VanVan Nelle 
Kaniss & 
Gunnik k 
Perla a 
Nescafé é 
Max x 

Havelaar r 

1 1 

Story y 
Privé é 
Topp Santé 
Autovisie e 

Autoweek k 

Auto
kampioen n 
Auto
kampioen n 
Viva a 

Grasduinen n 

Grasduinen n 

Nieuwee Revu 
Nouveau u 

VTT Wonen 
Topp Santé 

Ariadne e 
Living g 
Santé é 

2 2 

Santé é 
VTT Wonen 
Santé é 
Eigenn Huis 
&& Interieur 
Autovisie e 

Autoweek k 

Autoweek k 

Flair r 

Autoweek k 

Party y 

Knipmode e 
VTT Wonen 

Nouveau u 
Privé é 

Seasons s 
Seasons s 
Flair r 

3 3 

Party y 
Party y 
Vriendin n 
Autoweek k 

Eigenn Huis 
&& Interieur 
Party y 

Autovisie e 

Yes s 

Weekend d 

Doee Het Zelf 
Woonideeën n 
Panorama a 
Elegance e 

Ariadne e 
Aktueel l 

Living g 
Mijnn Tuin 
Topp Santé 

4 4 

Privé é 
Story y 
Privé é 
Elegance e 

Knipmode e 

Doee Het Zelf 
Woonideeën n 
Computer r 
Idee e 
Mijnn Tuin 

Doee Het Zelf 
Woonideeën n 
Weekend d 

Mariee Claire 
Beauu Monde 

Seasons s 
VTT Wonen 

VTT Wonen 
Bingo! ! 
Viva a 

5 5 
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5.55 Relatie s tusse n productwaarde n en 
gebruikerswaarde n n 

Inn deze paragraaf wordt systematisch onderzocht in welke mate de waarden van 
tijdschriften/merkenn overeenkomen met die van hun lezers/gebruikers. Bij een 
verwantt terrein, persoonlijkheid en merkpersoonlijkheid6, is bekend dat het ver
bandd tussen de persoonlijkheidskenmerken van de consument en de merkpersoon
lijkheidd positief is, maar tevens vrij zwak (Kassarjian, 1971; Sirgy, 1982). Er zijn ver
schillendee redenen waarom deze overeenkomsten niet perfect hoeven te zijn: 

1.. Wanneer persoon A waardering voor persoon B heeft, wil dat nog niet zeg
genn dat persoon B een kopie van persoon A is. Ook mensen met afwijkende 
waardepatronenn kunnen aantrekkelijk zijn. Hetzelfde geldt voor tijdschriften 
enn merken. Het is zelfs denkbaar dat tijdschriften voor waarden kunnen staan 
diee voor de lezer in het dagelijks leven nauwelijks zijn na te streven; te den
kenn valt daarbij aan waarden als 'onafhankelijk zijn' en 'uitdaging zoeken' 
voorr lezers die zelf een betrekkelijk saai leven hebben. 

2.. De persoonlijkheid van de lezer/consument is niet constant. In het kader van 
Qualityy Planning werd er van de Moment-consument gesproken, die afhanke
lijkk van zijn stemming, zijn waardepatroon varieert. De waarden die de 
respondentt in het interview een hoge score heeft gegeven, hoeven deze hoge 
scoree daarom niet elk moment van de dag te hebben. Aaker (1999) spreekt in 
ditt verband van de malleable self en maakt aannemelijk dat de 'persoonlijk
heid'' afhankelijk is van het gezelschap waarin men verkeert. 

3.. Niet alle waarden zijn bij alle tijdschriften en alle merken even relevant. 
Wanneerr een waarde er voor een bepaald tijdschrift niet toe doet, is niet te 
verwachtenn dat het onderschrijven van deze waarde sterk voorspellend zal 
zijnn voor het geabonneerd zijn op dat tijdschrift. Hetzelfde geldt mutatis 
mutandiss voor merken. 

4.. Bij de meting van de waarden van personen en waardeassociaties met merken 
wordtt altijd een zekere toevallige fout gemaakt. 

Dee vraag is nu: welke dimensies en welke items zijn relevant voor het geabonneerd 
zijnn op tijdschriften dan wel het gebruik van merken, in casu kledingwinkels? Op 
dimensieniveauu wordt deze vraag beantwoord in tabel 5.7. Uit de tabel blijkt dat 
dee relevante waardedimensies voor tijdschriften niet dezelfde zijn als die voor 
merken.. Voor tijdschriften discrimineren alle waardedimensies enigszins. Het 
grootstee onderscheid wordt gevonden in de dimensie 'gezinsleven hebben - onaf
hankelijkk zijn', waarbij met name de bladen die op gezinsproblemen betrekking 
hebben,, ook worden gelezen door abonnees die 'gezinsleven hebben' een belang
rijkee waarde vinden. Ook bij het onderscheid 'sociaal leven hebben - carrière 
maken/hebben'' en 'aanpassen - eigen identiteit hebben' komen de lezerswaarden 
enn de waarden van het tijdschrift redelijk overeen. De dimensie die voor kleding
zakenn het best op basis van waarden kan worden voorspeld, is 'veiligheid zoeken -
uitdagingg zoeken'. Daarnaast zijn ook de correlaties op basis van 'sociaal leven 
hebbenn -carrière maken/hebben' en 'eigen identiteit hebben - aanpassen' hoog. 

66 Met merkpersoonlijkhei d word t bedoel d dat menselijk e persoonskenmerke n aan een merk worde n toegeschreve n 
(Franzenn & Bouwman , 1999). 
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Hett onderscheid 'gezinsleven hebben - onafhankelijk zijn' en 'empathie tonen 
onbekommerdd zijn' is daarentegen voor kledingzaken irrelevant. 

Tabell 5.7 Correlatie s tusse n persoonlijk e waarde n en waarde n van het t i jdschrift / 

mer kk op dimensienivea u 

dimensi e e cor r 

tijdschrif t t 

0.59 9 

0.31 1 

0.37 7 

0.38 8 

0.77 7 

0.60 0 

relati e e 

mer k k 

0.64 4 

0.17 7 

0.46 6 

0.82 2 

0.08 8 

0.72 2 

sociaall leven hebben - carrière maken/hebben 

empathiee tonen - onbekommerd zijn 

jezelff bewi jzen - ontspannen zi jn 

ve i l igheidd zoeken - u i tdaging zoeken 

gezinslevenn hebben - onafhankel i jk zijn 

aanpassenn - eigen ident i te i t hebben 

Inn tabel 5.8 wordt onderscheid tussen tijdschriften en merken gemaakt op item
niveau.. De eerste drie kolommen bevatten dezelfde informatie als de tweede drie 
kolommen.. De eerste drie kolommen zijn echter gesorteerd op de correlaties voor 
tijdschriftenn (de tweede kolom); de tweede drie kolommen zijn gesorteerd op de 
correlatiess voor kledingzaken (de zesde kolom). 

Dee omgekeerde vraag is: voor welke tijdschriften geldt dat de waarde-uitstraling 
vann groot belang is en dient aan te sluiten bij de waarden van de lezers? Deze 
vraagg kan eveneens worden beantwoord aan de hand van correlaties. In tabel 5.9 
wordenn de correlaties tussen de gemiddelde scores van de tijdschriften en die van 
dee lezers op de items en de dimensies gegeven. De tijdschriften zijn gesorteerd op 
dee correlaties op dimensieniveau. De correlaties op dimensieniveau zijn aanzienlijk 
hogerr dan die op itemniveau; dit is uiteraard het gevolg van het feit dat de items 
opp een zinvolle manier in dimensies gegroepeerd zijn. Tabel 5.9 laat zien dat de 
tijdschriftenn van Kinderen tot en met Beau Monde op dimensieniveau een correla
tiee boven 0.5 hebben. De tijdschriften beneden Beau Monde hebben een aanzien
lijkk lagere correlatie tussen waardeuitstraling en lezerswaarden. De tijdschriften 
mett een correlatie boven 0.5 spreken kennelijk hun lezerspubliek aan op basis van 
waarden.. Voor deze tijdschriften geldt dat ze op basis van waarden een betekenis 
gevenn aan hun inhoud, en daarmee dus ook aan de daarin geplaatste advertenties. 
Voorr de tijdschriften met een correlatie die lager is dan 0.5 geldt dat het lezerspu
bliekk deze tijdschriften niet direct ziet als een expressie van hun waardepatroon. 
Veell van de bladen die in deze groep vallen, zijn bladen die over praktische zaken 
gaan.. De lezer koopt ze om er iets van te leren/ideeën op te doen en niet omdat 
zee hem op waarden aanspreken. 
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Tabell  5.8 Correlatie s tusse n persoonlijk e waarde n en waarde n van het tijdschrift / 

merkk op itemnivea u 

gesorteerdd op tijdschriften correlatie gesorteerd op merken correlatie 

nat ionalee trots 

u i tdaging g 

famil iebandenn hebben 

alleenn zijn (vrijwill ig) 

vakmanschap p 

creatieff zijn 

trotss op jezelf kunnen zijn 

gezell igheid d 

kinderenn hebben 

bezitt hebben 

aandachtt geven 

vr i jheid d 

relaxedd zijn 

levenn zoals het hoort 

zorgenn voor anderen 

idealenn hebben 

hechtee vriendschap 

status s 

jee veil ig voelen 

doenn en laten wat je wi l t 

genieten n 

eenn eigen mening hebben 

jee grenzen zoeken 

geborgenheid d 

rekeningg houden met anderen 

t i jdd hebben 

beleefdheid d 

inn jezelf geloven 

geenn problemen hebben 

inn de smaak vallen 

gezondd zijn 

aanzienn hebben 

leukee dingen doen 

iemandd vormen 

jezelff vermaken 

ambitiess hebben 

luisterenn naar iemand 

behulpzaamm zijn 

spontaann zijn 

hogeropp komen 

vechtlustt hebben 

onbezorgdd zijn 

presteren n 

geenn meeloper zijn 

verantwoordeli jkk zijn 

zekerheid d 

jezelff bewijzen 

eenn partner hebben 

tijds. . 

0.63 3 

0.56 6 

0.53 3 

0.49 9 

0.44 4 

0.41 1 

0.41 1 

0.40 0 

0.37 7 

0.37 7 

0.37 7 

0.34 4 

0.34 4 

0.34 4 

0.30 0 

0.30 0 

0.29 9 

0.28 8 

0.27 7 

0.26 6 

0.25 5 

0.23 3 

0.23 3 

0.23 3 

0.23 3 

0.22 2 

0.21 1 

0.20 0 

0.20 0 

0.19 9 

0.19 9 

0.18 8 

0.17 7 

0.15 5 

0.15 5 

0.15 5 

0.14 4 

0.14 4 

0.12 2 

0.11 1 

0.09 9 

0.08 8 

0.06 6 

-0.03 3 

-0.04 4 

-0.05 5 

-0.09 9 

-0.26 6 

merk k 

-0.10 0 

0.61 1 

0.00 0 

0.04 4 

0.51 1 

-0.28 8 

0.34 4 

0.21 1 

0.02 2 

0.67 7 

-0.39 9 

0.20 0 

-0.19 9 

0.42 2 

0.33 3 

-0.32 2 

0.40 0 

0.46 6 

0.08 8 

0.21 1 

0.33 3 

0.78 8 

0.53 3 

0.28 8 

0.42 2 

-0.11 1 

0.56 6 

0.30 0 

0.19 9 

-0.14 4 

-0.01 1 

0.64 4 

0.34 4 

-0.43 3 

0.07 7 

0.76 6 

-0.11 1 

0.15 5 

0.49 9 

0.84 4 

-0.08 8 

-0.15 5 

0.58 8 

-0.59 9 

-0.26 6 

0.18 8 

0.6O O 

-0.53 3 

hogeropp komen 

eenn eigen mening hebben 

ambitiess hebben 

bezitt hebben 

aanzienn hebben 

uitdaging g 

jezelff bewijzen 

presteren n 

beleefdheid d 

jee grenzen zoeken 

vakmanschap p 

spontaann zijn 

status s 

levenn zoals het hoort 

rekeningg houden met anderen 

hechtee vriendschap 

leukee dingen doen 

trotss op jezelf kunnen zijn 

zorgenn voor anderen 

genieten n 

inn jezelf geloven 

geborgenheid d 

gezelligheid d 

doenn en laten wat je wi l t 

vrijheid d 

geenn problemen hebben 

zekerheid d 

behulpzaamm zijn 

jee veilig voelen 

jezelff vermaken 

alleenn zijn (vrijwillig) 

kinderenn hebben 

familiebandenn hebben 

gezondd zijn 

vechtlustt hebben 

nationalee trots 

luisterenn naar iemand 

t i jdd hebben 

inn de smaak vallen 

onbezorgdd zijn 

relaxedd zijn 

verantwoordeli jkk zijn 

creatieff zijn 

idealenn hebben 

aandachtt geven 

iemandd vormen 

eenn partner hebben 

geenn meeloper zijn 

tijds. . 

0.11 1 

0.23 3 

0.15 5 

0.37 7 

0.18 8 

0.56 6 

-0.09 9 

0.06 6 

0.21 1 

0.23 3 

0.44 4 

0.12 2 

0.28 8 

0.34 4 

0.23 3 

0.29 9 

0.17 7 

0.41 1 

0.30 0 

0.25 5 

0.20 0 

0.23 3 

0.40 0 

0.26 6 

0.34 4 

0.20 0 

-0.05 5 

0.14 4 

0.27 7 

0.15 5 

0.49 9 

0.37 7 

0.53 3 

0.19 9 

0.09 9 

0.63 3 

0.14 4 

0.22 2 

0.19 9 

0.08 8 

0.34 4 

-0.04 4 

0.41 1 

0.30 0 

0.37 7 

0.15 5 

-0.26 6 

-0.03 3 

merk k 

0.84 4 

0.78 8 

0.76 6 

0.67 7 

0.64 4 

0.61 1 

0.60 0 

0.58 8 

0.56 6 

0.53 3 

0.51 1 

0.49 9 

0.46 6 

0.42 2 

0.42 2 

0.40 0 

0.34 4 

0.34 4 

0.33 3 

0.33 3 

0.30 0 

0.28 8 

0.21 1 

0.21 1 

0.20 0 

0.19 9 

0.18 8 

0.15 5 

0.08 8 

0.07 7 

0.04 4 

0.02 2 

0.00 0 

-0.01 1 

-0.08 8 

-0.10 0 

-0.11 1 

-0.11 1 

-0.14 4 

-0.15 5 

-0.19 9 

-0.26 6 

-0.28 8 

-0.32 2 

-0.39 9 

-0.43 3 

-0.53 3 

-0.59 9 
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Tabell  5.9 Correlatie s tusse n persoonlijk e waarde n en di e van het tijdschrif t 

opp item - en dimensienivea u (gesorteerd ) 

Tijdschrif tt  correlati e op 

itemnivea uu dimensienivea u 

Kinderen n 

Party y 

Autovisie e 

Story y 

Vorsten n 

Ouderss van Nu 

Playboy y 

Panorama a 

Grasduinen n 

Weekend d 

Privé é 

Cosmopolitan n 

Living g 

Opzij j 

Autoweek k 

Flair r 

Viva a 

Mariee Claire 

Vriendin n 

Autokampioen n 

Nouveau u 

Elegance e 

Doee Het Zelf Woonideeën (M) 

Topp Santé 

Beauu Monde 

Computerr Idee 

Nieuwee Revu 

Margriet t 

Yes s 

Eigenn Huis & Interieur 

Elle e 

Ariadne e 

Vrouww Vandaag 

Libelle e 

Santé é 

Eigenn Huis & Interieur 

Seasons s 

Knipmode e 

Tipp Culinair 

Mijnn Tuin 

Aktueel l 

Eigenn Huis & Interieur 

Bingo! ! 

VTT Wonen (V) 

VTT Wonen (M) 

Tuinieren n 

(M) ) 

(T) ) 

(V) ) 

Doee Het Zelf Woonideeën (V) 

Doee Het Zelf Woonideeën (T) 

VTT Wonen (T) 

0.85 5 

0.44 4 

0.61 1 

0.78 8 

0.67 7 

0.79 9 

0.62 2 

0.45 5 

0.29 9 

0.45 5 

0.42 2 

0.51 1 

0.42 2 

0.54 4 

0.43 3 

0.44 4 

0.47 7 

0.42 2 

0.27 7 

0.26 6 

0.46 6 

0.46 6 

0.19 9 

0.24 4 

0.40 0 

0.35 5 

0.34 4 

0.66 6 

0.47 7 

0.48 8 

0.17 7 

0.25 5 

0.09 9 

0.43 3 

0.23 3 

0.34 4 

0.18 8 

0.31 1 

0.24 4 

0.18 8 

0.07 7 

0.12 2 

0.21 1 

0.01 1 

0.13 3 

0.08 8 

0.15 5 

0.41 1 

0.26 6 

0.98 8 

0.90 0 

0.85 5 

0.85 5 

0.85 5 

0.84 4 

0.81 1 

0.80 0 

0.79 9 

0.78 8 

0.77 7 

0.68 8 

0.67 7 

0.66 6 

0.66 6 

0.63 3 

0.61 1 

0.60 0 

0.60 0 

0.59 9 

0.59 9 

0.58 8 

0.58 8 

0.56 6 

0.56 6 

0.49 9 

0.49 9 

0.48 8 

0.46 6 

0.44 4 

0.40 0 

0.37 7 

0.35 5 

0.30 0 

0.27 7 

0.24 4 

0.15 5 

0.14 4 

0.01 1 

0.00 0 

-0.01 1 

-0.10 0 

-0.18 8 

-0.20 0 

-0.24 4 

-0.24 4 

-0.26 6 

-0.29 9 

-0.53 3 



Kinderenn Tijdschrift/merk 

Kinderenn Lezers dopers 

Figuurr 5.5a Correlatie tussen de waarden van de lezer van Kinderen en de waarden van 

hett tijdschrift Kinderen (Sikkel, 1999) 

Ti pp Culinair Tijdschrift/merk 

tt ?kommerd zijn 

gezinslevenn hebbei 

mikmik e ruhe&oerf 

- T i pp Gi lman Lu.umfkuyvi', 

r'Ti.ii ii  lev-
-y.-r.~v. -y.-r.~v. 

oo ivifh.iiLi: *  üi k ai n 
eigenn identiteit nebbei 

Figuurr 5.5b Correlaties tussen de waarden van de lezer van Tip Culinair en de waarden 

vann het tijdschrift Tip Culinair (Sikkel, 1999) 

Inn de figuren 5.5a en b staan twee voorbeelden in grafiekvorm van de correlaties 
uitt tabel 5.9. Het is goed te zien dat de waarden van de lezers en het tijdschrift 
Kinderenn bijna geheel samenvallen. Ze liggen keurig op een lijn. Voor het tijd-
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schriftt Tip Culinair is dat juist niet het geval. De waarde 'eigen identiteit hebben' is 
hoogg bij de lezers, maar beneden gemiddeld voor het tijdschrift. De regressielijn 
valtt dan ook bijna samen met de x-as. 

Eenn vergelijkbare analyse kan worden gemaakt voor merken. Tabel 5.10 geeft de 
correlatiess tussen de waarde-uitstraling van de kledingwinkels en de waarden van 
dee kopers in deze winkels. Dit verband is met name hoog voor We en de Bijenkorf. 
Dezee winkels spreken hun publiek op basis van hun waarde-uitstraling aan. Voor 
dee Hema, C&A, MS Mode, Miss Etam, P&Cen V&D bestaat dit verband niet. De uit
stralingg van deze winkels is te algemeen om op basis van waarden kopers te trek
ken.. Dit wil uiteraard niet zeggen dat dit noodzakelijk een nadeel is. Een specifie
kee waarde-uitstraling stoot immers ook klanten af. 

Bijj de koffiemerken heeft Kanis en Gunnik de hoogste correlaties. Kennelijk heeft 
dee nostalgische jaren-zestig reclame voor een uitstraling gezorgd die qua waarden 
goedd bij de doelgroep past. Zeer opmerkelijk is de negatieve correlatie tussen 
gebruikerswaardenn en merkassociaties van Nescafé. Kennelijk is dit een product 
datt men tegen wil en dank gebruikt als de omstandigheden dit vereisen. 

Tabell  5.10 Correlatie s tusse n persoonlijk e waarde n en waarde n van het tijdschrif t op 

item -- en dimensienivea u (gesorteerd ) 

Merkk correlati e op 

We e 
Bi jenkorf f 
Kreymborg g 
Henness en Maur i tz 
Amici i 
Hema a 
C&A A 
MSS Mode 
Misss Etam 
P&C C 
V&D D 

Kaniss en Gunnik 
Maxx Havelaar 
Perla a 
Douwee Egberts 
Vann Nelle 
Nescafé é 

i temnivea u u 

0.50 0 
0.64 4 
0.38 8 
0.44 4 
0.15 5 
0.11 1 
0.46 6 
0.01 1 
0.09 9 
0.10 0 
0.29 9 

0.30 0 
0.23 3 
0.09 9 
0.23 3 
0.04 4 

-0.35 5 

dimensienivea u u 

0.90 0 
0.80 0 
0.70 0 
0.67 7 
0.57 7 
0.38 8 
0.33 3 
0.18 8 

-0.11 1 
-0.23 3 
-0.33 3 

0.53 3 
0.49 9 
0.36 6 
0.13 3 
0.03 3 

-0.73 3 

5.66 Conclusie s 

Dee uitkomsten van het VNU-onderzoek geven een goed beeld van de praktische 
bruikbaarheidd van de gevonden dimensies en waarden, ook al zijn ze in dit onder
zoekk enigszins anders geoperationaliseerd als in de SWOCC-waarde-inventarisatie. 
Daarnaastt kunnen ook nog een aantal concrete conclusies worden getrokken: 
•• Hoewel de waardedimensies niet als statistisch onafhankelijke schalen zijn 

geconstrueerd,, zijn de meeste correlaties tussen de dimensies laag. De hoogst 
correlerendee dimensies zijn 'veiligheid zoeken - uitdaging zoeken' en 'aan
passenn - eigen identiteit hebben'. 
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•• De meeste dimensies discrimineren goed met betrekking tot de tijdschriftas
sociaties.. Slechts de dimensie 'empathie tonen - onbekommerd zijn' maakt 
weinigg onderscheid. 

•• De kledingwinkels hebben een veel grotere variëteit in merkassociaties dan 
dee koffiemerken. Dit uit zich vooral in de eerste twee dimensies: 'carrière 
maken/hebbenn - sociaal leven hebben' en 'empathie tonen - onbekommerd 
zijn'.. Max Havelaar is in dit opzicht een uitbijter. 

•• Er zijn sterke verbanden tussen de persoonlijke waarden van lezers en de 
waardeassociatiess met de tijdschriften waarop ze geabonneerd zijn. Dit geldt 
echterr niet voor alle waarden en alle tijdschriften. De dimensies waarin deze 
relatiess sterk zijn, zijn in aflopende volgorde: 'gezinsleven hebben - onafhan
kelijkk zijn', 'aanpassen - eigen identiteit hebben' en 'sociaal leven hebben -
carrièree maken/hebben'. De tijdschriften waarvoor deze relaties op dimensie
niveauu sterk zijn, zijn Kinderen, Party, Autovisie, Story, Vorsten en Ouders van 
Nu. . 

•• Er zijn sterke verbanden tussen de persoonlijke waarden van kopers en de 
waarde-uitstralingg van kledingwinkels. Ook hier gaat dit echter niet voor alle 
waardenn en winkels op. De belangrijkste discriminerende dimensie is 'veilig
heidd zoeken - uitdaging zoeken'. Kledingwinkels waarvan de waarden van de 
koperss en merkassociaties overeenkomen zijn We en de Bijenkorf. De waar
denn van het merk Nescafé staan diametraal tegenover die van de gebruikers. 

Hett is te verwachten dat de gegevens van het onderzoek krachtig genoeg zijn om 
inn een veelheid aan praktische situaties richtinggevend te zijn bij het uitwerken 
vann communicatiestrategieën. 
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6 6 
Leefti jd -- o f cohorteffec t 

6.11 Inleidin g 
Bijj het analyseren van de Waardemonitor voor VNU is gebleken dat er verschil is in 
waardeoriëntatiee tussen personen van verschillende leeftijd en opleiding, terwijl 
hett verschil in waardeoriëntatie tussen personen van verschillend geslacht en inko
menn gering is. In paragraaf 6.2 wordt een overzicht gegeven van de waarden in 
combinatiee met de achtergrondvariabelen van de respondenten, zoals die in het 
VNU-onderzoekk gevonden zijn en tevens worden soortgelijke resultaten, gevon
denn in onderzoek van Motivaction, aan de orde gesteld. In paragraaf 6.3 staan de 
resultatenn centraal van het onderzoek naar de invloed van jeugdervaring op het 
verschill in waardeoriëntatie tussen groepen met verschillende leeftijden en in 
paragraaff 6.4 worden de uitkomsten vertaald in verschillende toekomstscenario's. 

6.22 Waarde n en demografi e 
Demografischee kenmerken hangen in de regel samen met de mogelijkheden, de 
verwachtingenn en de sociale omgevingen van consumenten. Op verschillende leef
tijdenn heeft men verschillende aspiraties; van mannen wordt toch nog regelmatig 
eenn andere rol verwacht dan van vrouwen (tabel 6.1) en verschillende inkomens
groepenn hebben verschillende middelen om hun doelen te realiseren. Omdat 
waardenn de zaken zijn waar mensen naar streven, kan dus worden verwacht dat ze 
samenhangg vertonen met demografische variabelen. In deze paragraaf wordt 
dezee samenhang beschreven en geïnterpreteerd. 

Tabell  6.1 Waardedimensie s naar geslach t 

Geslach t t 

Man n 

Vrou w w 

bindingbinding 1 1 

waarde --
dimensi e e 

vrijheid vrijheid 
waarde --
dimensi e e 

sociaa l l 
leven * * 

3,49 9 

5,56 6 

carrièr e e 
maken n 

empathi e e 
tone n n 

-0,59 9 

-0,42 2 

onbe --
kommer d d 

zijn n 

jezel f f 
bewijzen * * 

-4,19 9 

-4,75 5 

ontspan --
nenn zij n 

veilig --
heid d 

zoeken * * 

-0,02 2 

0,63 3 

uitdagin g g 
zoeken n 

gezins --
leven * * 

-0,03 3 

0,48 8 

onafhanke --
lij kk  zij n 

aan--
passen * * 

-4,16 6 

-4,88 8 

eigen n 
identitei t t 

N N 

874 4 

667 7 

** significan t verban d bi j a =0.05. 

11 In paragraa f 4.2.2 word t aangegeve n dat de dimensie s allemaa l een componen t bindin g <-> vrijhei d bevatten . 
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Hett belangrijkste onderscheid tussen de geslachten is het grotere belang dat vrou
wenn hechten aan een 'sociaal leven' dan mannen doen. Daarnaast vinden vrouwen 
'ontspanning'' belangrijker dan mannen en hebben ze meer behoefte aan 'veilig
heidd zoeken'. Vrouwen vinden een 'eigen identiteit hebben' belangrijker dan 
mannen.. Waar het gaat om 'empathie tonen' scoren mannen en vrouwen vrijwel 
gelijk.. 'Gezinsleven' wordt meer onderschreven door vrouwen. 

Dee relaties met leeftijd worden beschreven in de figuren 6.1a tot en met 6.1f. Alle 
verbandenn zijn significant bij a =0.05. Uit figuur 6.1a blijkt dat Nederlanders tot 
aann hun dertigste jaar een toenemende waarde aan 'sociaal leven hebben' hech
ten.. Daarna komt steeds meer de nadruk te liggen op 'carrière'. Dit zet zich door 
tott op hoge leeftijd, al blijft ook dan een goed sociaal leven waardevol. 

100 20 30 40 50 60 70 80 90 

leef t i jdd in 5-jaarsklassen 

Figuurr 6.1a Waarde van sociaal leven hebben ( tegenover carrière maken /hebben) naar 

lee f t i jd d 

Uitt figuur 6.1b blijkt dat Nederlanders steeds meerde nadruk leggen op 'empathie 
tonen'' naarmate ze ouder worden. 
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100 20 30 40 

leeftij dd  in 5-jaarsklasse n 

Figuurr 6.1b Waarde van empath ie tonen ( tegenover onbekommerd zi jn) naar leef t i jd 
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Figuurr 6.1c toont een U-vormig verband. Jongeren moeten 'zichzelf bewijzen' om 
eenn plek in de maatschappij te veroveren. Rond het 45-ste levensjaar is er echter de 
wenss om zich te 'ontspannen'. Op latere leeftijd wil men zich zelf juist in steeds 
sterkeree mate weer 'bewijzen'. 

100 20 30 40 

leeftijdd in 5-jaarsklassen 

Figuu rr  6.1c Waard e van jezel f bewijze n (tegenove r ontspanne n zijn ) naar leeftij d 

Dee relatie tussen leeftijd en de waarde van 'veiligheid zoeken' staat beschreven in 
figuurr 6.1d. Duidelijk is dat men naar grotere veiligheid streeft naarmate men 
ouderr wordt. 

100 20 30 40 

leeftijdd in 5-jaarsklassen 

Figuu rr  6.l d Waard e van veilighei d zoeke n (tegenove r uitdagin g zoeken ) naar leeftij d 

Uitt figuur 6.1e blijkt dat 'gezinsleven' in belang toeneemt naarmate men ouder 
wordt.. Pas op zeer hoge leeftijd valt enige afname te constateren. 
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100 20 30 40 

leeftijdd in 5-jaarsklassen 

Figuurr 6.1e Waarde van het gezinsleven hebben (tegenover onafhankelijk zijn) naar leeftijd 

Opp jonge leeftijd is, blijkens figuur 6.1f, het oordeel van anderen belangrijk en wil 
menn zich graag 'aanpassen'. Het belang van dit oordeel is minder groot tussen het 
dertigstee en het veertigste levensjaar, daar 'gaat men zijn eigen weg', maar daarna 
neemtt de wens om 'zich aan te passen' weer sterk toe. 

100 20 30 40 

leeftijdd in 5-jaarsklassen 

Figuurr 6.1f Aanpassen (tegenover eigen identiteit hebben) naar leeftijd 

Hett onderwijs is bij uitstek een plaats waar waarden worden overgedragen. Het 
ligtt dan ook voor de hand te veronderstellen dat er een verband is tussen waarden 
enn opleidingsniveau. Dit blijkt ook uit tabel 6.2. 

Hoogopgeleidenn hechten het minste belang aan 'sociaal leven hebben'. 'Ont
spannenn zijn' scoort relatief laag bij laagopgeleiden, ook vinden zij 'veiligheid zoe
ken'' belangrijker dan hogeropgeleiden. Laagopgeleiden hechten ook het minst 
vann allen aan een 'eigen identiteit hebben'. De vraag ligt voor de hand of deze ver
bandenn niet verkapte inkomenseffecten zijn, maar uit tabel 6.3 blijkt dat dit niet 
hett geval is. 
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Tabell 6.2 Waardedimensie s naar opleidingsnivea u 

Hoogs tt  binding 
behaald ee waarde -
diplom aa dimensi e 

basisonderwij s s 

lage rr  beroeps -

onderwij s s 

mav o o 

havo // vw o 

middelbaa r r 

beroepsonderwij s s 

hoge rr  beroeps -

onderwij s s 

wetenschappelij k k 

onderwij s s 

vrijheid vrijheid 
waarde --
dimensi e e 

sociaa l l 
leven n 

hebben * * 

4.88 8 

4.84 4 

4.30 0 

4.81 1 

4.62 2 

3.96 6 

3.54 4 

carrièr e e 
maken n 

empathi e e 
tone n n 

-0.22 2 

-0.79 9 

-0.79 9 

-1.10 0 

-0.93 3 

0.13 3 

0.06 6 

onbe --
kommer d d 

zij n n 

jezel f f 
bewijzen * * 

-3.79 9 

-3.81 1 

-4.16 6 

-4.81 1 

-4.63 3 

-4.85 5 

-4.45 5 

ont --
spanne n n 

zij n n 

veilig --
heid d 

zoeken * * 

1.54 4 

0.77 7 

0.45 5 

0.19 9 

0.09 9 

-0.13 3 

-0.19 9 

uit --
dagin g g 
zoeken n 

gezins --
leven * * 

0.49 9 

0.94 4 

-0.16 6 

-0.38 8 

0.32 2 

0.41 1 

-0.42 2 

onaf --
hankelij k k 

zij n n 

aan--
passen * * 

-2.22 2 

-3.05 5 

-3.84 4 

-4.94 4 

-4.88 8 

-5.22 2 

-6.06 6 

eigen n 
identitei t t 

N N 

76 6 

179 9 

215 5 

194 4 

303 3 

317 7 

127 7 

** significan t bi j a =0.05 

*** significan t bi j a =0.10 (indicatief ) 

Hett opmerkelijke aan tabel 6.3 is dat het verband tussen de inkomenscategorieën 
enn waarden uitermate zwak is. Alleen bij het streven naar 'veiligheid zoeken' 
maaktt inkomen een statistisch significant (maar inhoudelijk niet erg groot) verschil. 

Tabell 6.3 Waardedimensie s naar inkome n 

Nett oo maand -
inkome n n 
huishoude n n 

binding binding 
waarde --
dimensi e e 

sociaa l l 
leven * * 

hebben * * 

empathi e e 
tone n n 

jezel f f 
bewijzen * * 

veilig --
heid d 

zoeken * * 

gezins --
leven * * 

aan--
passen * * 

N N 

minderr dan f l 2400 

ff I 2400 - f I 3800 

fll 3800 - fI 5500 

meerr dan fl 5500 

4.62 2 

4.35 5 

4.38 8 

4.28 8 

-0.25 5 

-0.53 3 

-0.66 6 

-0.54 4 

-4.60 0 

-4.41 1 

-4.30 0 

-4.49 9 

-0.41 1 

0.64 4 

0.12 2 

0.42 2 

-0.02 2 

0.00 0 

0.28 8 

0.50 0 

-4.39 9 

-4.49 9 

-4.59 9 

-4.38 8 

269 9 

478 8 

423 3 

371 1 

vrijheid vrijheid 
waarde --
dimensi e e 

carrièr e e 
maken n 

onbe --
kommer d d 

zij n n 

ont --
spanne n n 

zij n n 

uit --
dagin g g 
zoeken n 

onaf --
hankelij k k 

zij n n 

eigen n 
identitei t t 

significantt verband bij a =0.05 

Opp grond van de bovenstaande verbanden kan worden verondersteld dat de posi
tiee van personen op de waardedimensies meer cultureel dan materieel bepaald is. 
Err zijn grote verschillen naar leeftijd en opleiding, terwijl de verschillen naar inko
menn gering zijn. Ook de verschillen naar geslacht zijn, hoewel significant, relatief 
klein. . 
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Inn de resultaten van onderzoek uitgevoerd door Motivaction2 blijkt ook een 
samenhangg tussen waarden en leeftijd te zijn. In de Nederlandse samenleving kun
nenn volgens Motivaction vijf generaties worden onderscheiden3. De indeling is als 
volgt: : 
19100 - 1929: Vooroorlogse generatie (6%) 
19300 - 1945: Stille generatie (19 %) 
19466 - 1954: Protest generatie (15 %) 
19555 - 1970: Verloren generatie (33%) 
19711 -heden: Pragmatische generatie (27%) 

Hoee de samenstelling van de verschillende milieus naar generaties (en daarmee 
naarr leeftijd) verdeeld is, is af te lezen in tabel 6.4, terwijl in figuur 6.7 is te zien 
hoee elk van de generaties naar milieu verdeeld is. 

Tabell  6.4 Opbou w van de generatie s binne n de social e milieu s ( in% ) 

% % 

TB* * 

CG G 

MB B 

OM M 

KM M 

PM M 

OR R 

Voo o 
ge e 

oorlogs e e 
nerati e e 

13 3 

1 1 

6 6 

3 3 

3 3 

3 3 

0 0 

Still e e 
generati e e 

35 5 

9 9 

19 9 

10 0 

11 1 

20 0 

12 2 

Protes t t 
generati e e 

18 8 

11 1 

17 7 

9 9 

12 2 

21 1 

14 4 

Verlore n n 
generati e e 

25 5 

47 7 

29 9 

26 6 

29 9 

39 9 

46 6 

Pragmatisch e e 
generati e e 

9 9 

32 2 

30 0 

51 1 

46 6 

16 6 

28 8 

Totaa l l 

100% % 

100% % 

100% % 

100% % 

100% % 

100% % 

100% % 

** T8 = Traditionele Burgerij; CG = Convenience Georiënteerden; MB = Moderne Burgerij; 
OMM = Opwaarts Mobielen; KM = Kosmopolieten; PM = Postmaterialisten; OR = Ontplooiers. 

Inn tabel 6.4 is af te lezen dat hoe jonger de mensen zijn, hoe minder er tot de 
Traditionelee Burgerij4 behoren. Bij de Opwaarts Mobielen is juist het tegenover
gesteldee te zien: hoe jonger hoe groter de groep die daartoe gerekend kan wor
den,, terwijl bij de Postmaterialisten de top ligt bij de generaties die rond de jaren 
zestigg zijn geboren. In figuur 6.2 komt hetzelfde beeld naar voren. Vooral de 
afnamee van de Traditionele Burgerij komt hier duidelijk tot uitdrukking. 

Dee twee milieus waarin vooral het aantal jongeren afneemt (Traditionele Burgerij 
enn Postmaterialisten), hebben kenmerken en idealen (waarden) die aansluiten bij 
eenn bepaalde tijd uit de vorige eeuw, toen deze waarden een grote rol speelden. 
Zoo hebben de Postmaterialisten uit het model een aantal specifieke kenmerken die 
aansluitenn bij het gedachtegoed uit de jaren zestig. Het gaat hier om zogenaamde 
postmaterialistischee waarden als 'zelfontplooiing', 'vrijgevochten zijn' en 'maat
schappijkritisch'.. De Traditionele Burgerij heeft kenmerken die horen bij de over
tuigingenn uit de periode van voor de jaren zestig, zoals het 'realiseren van primai-

22 Zie voor een beschrijving van de milieus uit het Socioconsult-model paragraaf 2.5.4. 

33 Deze indeling is gebaseerd op de indeling van Prof.Dr.H.A. Becker (Spangenberg, Lampert, & Peeck, 2000). 

44 De lage percentages bij de Vooroorlogse generatie worden veroorzaakt door het lage aantal respondenten dat tot 

dezee groep behoort. De steekproef is representatief voor de leeftijd van 15 - 80 jaar. 
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Figuurr 6.2 De generatie s verdeel d ove r de social e milieu s (Spangenber g et.al. , 2000) 

ree behoeftes', 'behoefte aan zekerheid', zoals 'veiligheid' en 'orde' (Spangenberg, 
Lampert,, & Mur, 1999). Bij de Opwaarts Mobielen is het aandeel jongeren juist 
groot.. Hun ideeën komen overeen met die van de jaren zeventig, ze hechten aan 
'hedonistisch'' en 'individualistisch' zijn, ze zoeken naar 'intens leven', 'grenzeloos 
zijn',, kortom 'life to the max' (Spangenberg et al., 2000; Spangenberg et al., 1999). 
Inn tabel 6.5 staat een overzicht van de kenmerken en idealen die bij de sociale 
milieuss in het algemeen horen. 

Bijj zowel het onderzoek van Motivaction als van VNU lijkt er een samenhang te 
zijnn tussen de jeugdperiode en de waarden die men op latere leeftijd heeft. Dat is 
uitgaandee van de theorie van Hofstede (1991) en ook Engel e.a. (1995) niet ver
wonderlijk,, omdat volgens hen waarden voornamelijk in de jeugd worden aange
leerdd waarbij zowel het gezin als de school invloed heeft op de waarden die een 
persoonn meekrijgt. Het is in die gedachtegang goed denkbaar dat de aard en de 
duurr van de schoolperiode invloed heeft op de aangeleerde waarden. In een scho
lingsperiodee van zo'n jaar of 18 die resulteert in een universitaire bul, kunnen 
meerr waarden worden overgedragen dan in een periode van uitsluitend zes jaar 
lageree school. Omdat zowel het gezin als de school invloed lijken te hebben op de 
waardeoriëntatiee van mensen en beide in de jeugd de grootste invloed hebben, is 
eenn vraag die hierbij rijst: In hoeverre zijn de verschillen in waardeoriëntatie die 
tussenn de leeftijdgroepen worden gemeten, een gevolg van de ervaringen in de 
jeugdd en in hoeverre zijn deze verschillen aan het effect van leeftijd zelf toe te 
schrijven? ? 

Alss blijkt dat verschillen in waarden zijn toe te schrijven aan de periode waarin 
iemandd opgroeit, kunnen we spreken van een cohorteffect. Het is voor het voor
spellenn van toekomstige ontwikkelingen van groot belang of de gemeten waarde
verschillenn een gevolg zijn van leeftijd of van cohort. Immers, als de verschillen in 
waardeoriëntatiee een gevolg zijn van leeftijdverschillen, dan kan men zich richten 
opp specifieke leeftijdgroepen die in de toekomst min of meer gelijk blijven, maar 
alss de verschillen in waardeoriëntatie een gevolg zijn van cohortverschillen, dan 
verdwijntt die specifieke groep in de toekomst en wordt vervangen door personen 
diee een andere opvoeding en dus een andere waardeoriëntatie hebben. 
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Tabell  6.5 Overzich t kenmerke n en ideale n van dri e segmente n ui t he t Socioconsult -

mode ll  (Mot ivact ion , 2000) 

Kenmerken : : 

doelen n 

leefstijl l 

werk k 

vrijee tijd 

familie e 

Idealen : : 

Postmaterialiste n n 

Solidariteit t 

Harmonie e 

Socialee omgeving 

natuurlijkee omgeving 

Milieubewust t 

Kritisch h 

Politiekk betrokken 

Nett zo belangrijk 

aiss vrije tijd 

Parttime e 

Voorkeurr voor 'nuttig zijn' 

Huiselijkk en cultureel 

Vrijwilligerss werk 

Verdelingg van zorg 

Niet-traditioneel l 

gezinsverband d 

Postmaterialiste n n 

Traditionel ee burgeri j 

Gezinsleven n 

Behoudend d 

Solidair r 

Discipline e 

Sociaall betrokken 

Christelijk k 

Hardd werken 

Calvinistisch h 

Huiselijkheid d 

Gezelligheid d 

Traditionelee rolverdeling 

Gezamenlijkee vriendenkring 

Traditionel ee burgeri j 

Opwaart ss  mobiele n 

Carrièree maken 

Hogeropp komen 

Drukk en onregelmatig 

Statusgevoelig g 

Centralee rol 

Prestatiegericht t 

Ondergeschikt t 

Buitenshuis s 

Individualistisch h 

Partnerss eigen vriendenkring 

Opwaart ss  mobiele n 

meerr affiniteit Vrede, persoonlijke ont-

mett wikkeling, harmonie, wijs

heid,, anderen helpen, 

creativiteit t 

Vrede,, huiselijkheid, vaste 

relatie,, familie, anderen 

helpen,, eten en drinken, 

trouwen,, er goed uitzien 

Veell geld, persoonlijke 

ontwikkeling,, intelligentie, 

err goed uitzien, carrière 

maken,, mooi huis, eten en 

drinken,, nieuwe dingen 

ontdekken,, erotiek, 

beroemdd worden, werken, 

feesten,, verre reizen, de 

bestee zijn, luilekkerland, 

spanning g 

minderr aff ini- Vaste relatie, eten en drin- Persoonlijke ontwikkeling, 

teitt met ken, er goed uitzien, mooi intelligentie, wijsheid, 

huis,, erotiek, feesten, veel mooi huis, veel geld, nieu-

geld,, trouwen, carrière we dingen ontdekken, 

maken,, de beste zijn, span- feesten, erotiek, carrière 

ning,, luilekkerland, maken, verre reizen, lui-

beroemdd worden lekkerland, spanning, 

beroemdd worden 

Vrede,, huiselijkheid, fami

lie,, anderen helpen, har

monie e 

6.33 Onderzoe k naar verschille n in 
waardeoriëntati ee per leeftijdsgroe p 

Inn paragraaf 6.2 is reeds aangegeven dat het van belang is om te weten of verschil 
inn waardeoriëntatie een gevolg is van leeftijd of van periode waarin men opgroeit. 
Ditt kan worden onderzocht door het verband dat gevonden is voor leeftijd en 
waardeoriëntatiee te corrigeren voor jeugdervaringen. Hiertoe is een vragenlijst5 

55 Zie bijlage K voor de vragenlijst jeugdervaring. 
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Tabell  6.6 Overzich t dimensie s en waarde n met de jeugdherinneringe n die in de regres -

siee zijn meegenome n (in volgord e van toevoeging ) 

Dimensi ee met bijbehorend e waarde n In de regressi e gebruikt e variabele n 

Relatie ss - carrière : 
hechtee vriendschap 
ambitiess hebben 
vakmanschap p 
fami l iebandenn hebben 
hogeropp komen 
eenn partner hebben 
presteren n 
gezel l igheid d 

Verantwoordelijkhei dd  • onbezorgdheid : 
luisterenn naar iemand 
genieten n 
verantwoordel i jkk zi jn 
rekeningg houden met anderen 
onbezorgdd zijn 
behulpzaamm zijn 
leukee dingen doen 
gezondd zi jn 

Jezel ff  bewijze n  je eige n we g gaan : 
nat ionalee trots 
jezelff vermaken 
creatieff zi jn 
aanzienn hebben 
relaxedd zijn 
t i j dd hebben 
trotss op jezelf kunnen zijn 
jezelff bewijzen 

Zekerhei dd - uitdaging : 
ui tdaging g 
jee vei l ig voelen 
spontaann zijn 
bezitt hebben 
zekerheid d 
geborgenheid d 
jee grenzen zoeken 
eenn eigen mening hebben 

Gezinn  - vrijheid : 
kinderenn hebben 
alleenn zi jn 
aandachtt geven 
vr i jheid d 
zorgenn voor anderen 
iemandd vormen 
doenn en laten wat je w i l t 
geenn problemen hebben 

Afhankelij kk  oordee l andere n - eige n 
identiteit : : 
idealenn hebben 
levenn zoals het hoor t 
geenn meeloper zijn 
vechtlustt hebben 
inn de smaak vallen 
status s 
beleefdheid d 
inn jezelf geloven 

Mochtenn andere kinderen bij u thuis spelen toen u nog een kind was? 
Wass er bij uw ouders een maatschappelijke overtuiging aanwezig 
toenn u kind was? Ja, liberaal. 
Watt was de godsdienstige overtuiging van uw ouders toen u kind 
was?? Gereformeerd. 
'Hett is goed om voor je idealen te vechten' 
'Doee maar gewoon, dan doe je al gek genoeg' 
'Wiee goed doet, goed ontmoet ' 
Gingenn uw ouders naar concerten enz. toen u kind was? 
Ervoerr u deze regels als een keurslijf? 
'Mett dat soort mensen gaan wi j niet om' 

Mult iplee R = .276 

Jee moet opkomen voor de zwakkere in de samenleving 
Bentt u als kind wel eens beloond door uw ouders als u een goed rap
portt had? 
'Godd ziet alles' 
'Geenn papiertjes op straat gooien' 
'Alss je maar gezond bent' 
Wass u zelf geïnteresseerd in het koningshuis toen u een kind was? 
Bentt u als kind ooit ernstig ziek geweest? 

Mult iplee R = .261 

Bentt u als kind ooit ernstig ziek geweest? 
'Alss je de gulden middenweg bewandelt zit je alt i jd goed' 
'Respectt hebben voor de spullen van een ander' 
Wass u zelf geïnteresseerd in het koningshuis toen u een kind was? 
'Maakk van je hart geen moordkui l ' 

Mult iplee R = .220 

'Jee moet doen wat de meester /onderwijzer zegt' 
Werdd u als kind door uw ouders aangemoedigd om voor uw mening 
u i t t ee komen? 
Vondd u uw basis-/lagere school een strenge school? 
'Niett tegenspreken' 
'Mett dat soort mensen gaan wi j niet om' 
'Eerstt sparen dan pas kopen' 

Mult iplee R = .244 

Hoee vaak ging u als kind naar de kerk? 
'Wiee goed doet, goed ontmoet ' 
'Jee bent verantwoordeli jk voor je eigen daden' 
'Niett tegenspreken' 

Mult iplee R = .234 

'Godd ziet alles' 
'Alss je de gulden middenweg bewandelt, zit je alt i jd goed' 
'Jee bent verantwoordeli jk voor je eigen daden' 
'Alss een ander in de sloot springt, hoef j i j dat toch niet te doen' 
'Goedkoopp is duurkoop' 
Bentt u als kind ooi t ernstig ziek geweest? 
'Maakk van je hart geen moordkui l ' 
Wass u zelf geïnteresseerd in het koningshuis toen u een kind was? 
Werdd er bij u thuis veel aandacht besteed aan verjaardagen en feest
dagenn toen u kind was? 
'Respectt hebben voor spullen van een ander' 
Watt was de godsdienstige overtuiging van uw ouders toen u kind 
was?? Gereformeerd. 
Bentt u als kind wel eens gestraft door uw ouders als u een slecht rap
portt had? 
Werdd er door uw ouders van u verwacht dat u naar de kerk ging toen 
uu kind was? 
Mochtt u als kind met alle andere kinderen omgaan? 
'Mett dat soort mensen gaan wi j niet om' 

Mult iplee R = .392 
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ontwikkeldd die ingaat op de jeugdervaringen van respondenten. Deze vragenlijst 
bestaatt uit twee gedeelten, namelijk een deel dat rechtstreeks vraagt naar jeugd
ervaring,, zoals 'welke soort basisschool heeft u bezocht', 'hoe vaak ging u als kind 
naarr de kerk' en 'hoe streng vond u uw ouders/verzorgers', en een deel dat 
bepaaldee gezegden of uitdrukkingen bevat, waarbij de respondent moet aange
venn of deze uitspraken aansluiten bij de opvoeding die hij heeft gehad. Deze vra
genlijstt is op 29 januari 2000 voorgelegd aan het CentERpanel van CentERdata en 
iss door ruim 1500 panelleden beantwoord. Voor de waardeoriëntatie is gebruik 
gemaaktt van de gegevens die op 12 juni 1999 verzameld zijn. Door wijzigingen in 
dee samenstelling van het panel in de periode juni '99 tot en met januari '00 levert 
combinatiee van de beide vragenlijsten 911 respondenten op die beide vragenlijs
tenn hebben ingevuld. 

Omdatt het op voorhand niet duidelijk is of het verband tussen leeftijd en de waar
dedimensiess lineair van vorm is, is leeftijd gecodeerd in vijfjaarsklassen en wordt 
dann beschouwd als een nominale variabele. Op deze manier kan het verband tus
senn leeftijd en waarde worden onderzocht met behulp van variantieanalyse. Dit 
verbandd is vervolgens gecorrigeerd voor jeugdervaringen. Dit is gebeurd door met 
behulpp van regressie de optimale voorspeller van een waardedimensie op basis van 
jeugdervaringenn te berekenen en vervolgens deze voorspeller als covariaat, in de 
variantieanalysee van waardedimensie naar leeftijd, mee te nemen (deze wijze van 
analyserenn wordt ook wel covariantieanalyse genoemd). Er is gebruik gemaakt van 
stapsgewijzee regressie. Dit impliceert dat jeugdervaringen die er niet toe doen, 
buitenn de vergelijking zijn gelaten. Waar nodig zijn de jeugdervaringen gecodeerd 
alss dummyvariabelen. Omdat de samenstelling van deze voorspeller (waarden op 
basiss van jeugdervaring) op zichzelf interessant is, is deze opgenomen als tabel 6.6. 
(opp de vorige pagina). 

Perr dimensie wordt de beste voorspeller op basis van jeugdervaring gebruikt in de 
covariantieanalyse.. Bij de covariantieanalyse wordt de invloed van leeftijd op de 
waardeoriëntatiee onderzocht, maar gecorrigeerd voor jeugdervaring. In tabel 6.7 
staatt een aantal resultaten van de covariantieanalyse. In alle zes analyses zijn de 
jeugdervaringseffectenn significant. Leeftijd is voor correctie voor jeugdervaring 
well en na correctie voor jeugdervaring niet of minder significant. Behalve naar het 
all of niet significant zijn, is gekeken naar Eta en Beta. Eta geeft het ongecorrigeer
dee verband van de dimensie met leeftijd weer en Beta geeft ditzelfde verband 
weer,, maar dan gecorrigeerd voor jeugdervaring. Gekwadrateerd geven ze de ver
klaardee variantie. 

Omm de relaties tussen de dimensies, leeftijd en jeugdervaring overzichtelijk te kun
nenn vergelijken, zijn ze weergegeven in de figuren 6.3a tot en met 6.3f. 
Inn de figuren zijn opgenomen: 
•• de waardeoriëntatie per leeftijdsklasse; 
•• de waardeoriëntatie gecorrigeerd voor jeugdervaring; 
•• de voorspelde score van jeugdervaring. 
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Tabe ll  6.7 R e s u l t a t e n c o v a r i a n t i e ana l ys e 

dimensi e e 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

Jeug d d 

ervari n n 

.000 0 

.000 0 

.000 0 

.000 0 

.000 0 

.000 0 

s s 

g g 

gnificantie n n veau u 

Leeftij dd nie t 

gecorrige e e 

.001 1 

.002 2 

.002 2 

.001 1 

.044 4 

.000 0 

rd d 

van n 

Leeftij d d 

gecorrigeer d d 

voo rr  jeugd -

ervarin g g 

.025 5 

.093 3 

.013 3 

.166 6 

.190 0 

.000 0 

Eta a 

198 8 

193 3 

191 1 

196 6 

163 3 

256 6 

Beta a 

164 4 

149 9 

172 2 

144 4 

138 8 

195 5 

(Eta** - Beta* / 

Eta2)) * 100 (*) 

30,77% % 

40,54% % 

16,67% % 

47,37% % 

29,63% % 

42,42% % 

(*)) pe rcen tage v a r i a n t i e da t is t o e te schr i jven aan j e u g d e r v a r i n g als gekeken w o r d t naar het 

ve rbandd tussen l e e f t i j d en w a a r d e o r i ë n t a t i e . 

Omm de uitkomsten te verhelderen zijn de best passende kwadratische regressielij-
nenn in de figuren opgenomen. De correctie voor jeugdervaring is echter gebaseerd 
opp de individuele punten in de grafiek. 

voorspeldee score 
jeugderv.. per leeft. 

excl.. jeugdervaring 
naarr leeftijd 

incl.. jeugdervaring 

naarr leeftijd 

100 20 30 40 50 

leef t i jdd in 5-jaarsklassen 

F i g u u rr 6 .3a De i n v l o e d v a n l e e f t i j d o p w a a r d e o r i ë n t a t i e v a n d i m e n s i e 1 g e c o r r i g e e r d 

v o o rr  j e u g d e r v a r i n g 

Figuurr 6.3a geeft het resultaat weer voor dimensie een: 'relaties tegenover carriè
re'.. De gesloten lijn toont de relatie tussen leeftijd en waardeoriëntatie, waarbij 
geenn rekening is gehouden met jeugdervaring. De lijn laat zien dat mensen tot 
hunn veertigste jaar een toenemend belang toekennen aan relaties/sociale contac
tenn en dat ze na hun veertigste jaar carrière steeds belangrijker gaan vinden. De 
streeplijnn met de vierkantjes geeft aan hoe de waarden worden voorspeld op basis 
vann jeugdervaring in de verschillende leeftijdklassen. Bij deze lijn zien we een zeer 
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geringee stijging tot het twintigste/vijfentwintigste jaar, waarna een zeer geleide
lijkee daling optreedt die aangeeft dat carrière belangrijker wordt, zij het veel min
derr expliciet dan bij leeftijd. Voor jongeren is de jeugdervaring sterk relatiegericht. 
Dee stippellijn geeft de relatie weer tussen leeftijd en waardeoriëntatie als het 
effectt van de jeugdervaring is verwijderd. (De dichte lijn is gecorrigeerd met de 
streeplijn).. Het resultaat van deze correcties is, dat jongeren iets meer gericht zijn 
opp carrière dan ouderen. Ouderen hebben kennelijk nog de herinnering uit hun 
jeugd,, dat werk tot de plichten des levens behoort en dat relaties daaraan onder
geschiktt zijn (werk gaat voor het meisje). Wordt voor die herinnering gecorri
geerd,, dan wordt carrière minder belangijk. Jongeren daarentegen hebben juist 
alss herinnering dat relaties heel belangrijk zijn; als daarvoor wordt gecorrigeerd, 
dann wordt carrière belangrijker. 

voorspeldee score 

jeugderv.. per leeft. 
É É 
cc c **~ * ^ ^ ^ s & excl. jeugdervaring 

naarr leeftijd 

** incl. jeugdervaring 

naarr leeftijd 

100 20 30 40 50 60 70 80 90 

leeftijdd in 5-jaarsklassen 

Figuurr 6.3b De invloe d van leeftij d op waardeoriëntati e van dimensi e 2 gecorrigeer d 

voo rr  jeugdervarin g 

Figuurr 6.3b laat de resultaten zien voor dimensie twee: 'verantwoordelijkheid 
tegenoverr onbezorgdheid' ofwel 'de ander tegenover de ik'. De gesloten lijn geeft 
ookk hier weer de relatie tussen leeftijd en waardeoriëntatie. Hoe ouder men 
wordt,, hoe belangrijker verantwoordelijkheid is, ofwel het je wat aantrekken van 
eenn ander. De streeplijn geeft aan dat op basis van jeugdervaring tot een jaar of 
vijftigg de ander steeds belangrijker wordt en dat die tendens stabiliseert als men 
bovenn de vijftig komt. Als de invloed van jeugdervaring wordt verwijderd, blijkt 
datt jongeren anderen veel belangrijker vinden en dat ouderen de ander minder 
belangrijkk vinden. De mening die veelal wordt gehoord dat jongeren alleen maar 
aann zichzelf denken, lijkt veroorzaakt te worden door de ervaringen die jongeren 
inn hun jeugd hebben opgedaan. Het ik-tijdperk als maatschappelijk verschijnsel 
wordtt door deze uitkomsten bevestigd. 
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•• voorspelde score 

jeugderv.. per leeft. 

AA excl. jeugdervaring 

naarr leeftijd 

** incl. jeugdervaring 

naarr leeftijd 

100 20 30 40 50 60 70 80 90 

leef t i jdd in 5-jaarsklassen 

Figuurr 6.3c De invloe d van leeftij d op waardeoriëntati e van dimensi e 3 gecorrigeer d 

voo rr  jeugdervarin g 

Inn figuur 6.3c staan de resultaten voor de derde dimensie: 'jezelf bewijzen tegen
overr ontspannen zijn' of 'behoudend tegenover modern'. De dichte lijn laat zien 
datt jonge mensen 'ontspannen zijn' steeds belangrijker gaan vinden tot ze een 
jaarr of veertig zijn en dat na het vijftigste jaar 'jezelf bewijzen' steeds belangrijker 
gaatt worden. De gestreepte lijn van jeugdervaring laat hetzelfde beeld zien in wat 
afgevlaktee vorm. Het eindresultaat is dan weer de stippellijn, die aangeeft dat jon
gerenn weliswaar 'ontspannen zijn' steeds belangrijker vinden, maar lang niet in 
diee mate als uit leeftijd blijkt en dat ouderen na correctie voor jeugdervaring min
derr geneigd zijn om zich te bewijzen en meer belang hechten aan ontspanning. 
Dezee bevinding komt overeen met figuur 6.3a waar ouderen, als er niet voor 
jeugdervaringg wordt gecorrigeerd, ook meer de neiging hebben om 'carrière 
maken'' belangrijk te vinden, hetgeen overeenkomt met 'jezelf willen bewijzen'. 

Inn figuur 6.3d wordt de vierde dimensie 'zekerheid tegenover uitdaging' onder de 
loepp genomen. De dichte lijn laat zien dat jongeren veel belang hechten aan 'uit
daging',, maar dat de behoefte aan 'zekerheid' toeneemt naarmate men ouder 
wordt.. De streeplijn die de jeugdervaring weergeeft, toont ook een toename aan 
zekerheidsbehoefte,, maar laat eveneens zien dat jongeren minder belang hechten 
aann 'uitdaging' dan op basis van de leeftijd blijkt. Bij ouderen neemt de behoeft 
aann zekerheid naar aanleiding van jeugdervaringen af. De stippellijn laat zien dat 
jongerenn inderdaad meer behoefte aan zekerheid hebben dan alleen uit de leef
tijdd zou blijken en dat ouderen daar iets minder behoefte aan hebben. 

Figuurr 6.3e geeft het beeld voor de vijfde dimensie die 'gezinsleven hebben' stelt 
tegenoverr 'onafhankelijk willen zijn'. De dichte lijn laat zien dat jongeren 'onaf
hankelijkk zijn' van belang achten en dat naarmate men ouder wordt het 'gezinsle
ven'' belangrijker wordt. 

NN -2 
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voorspeldee score 

jeugderv.. per leeft. 

excl.. jeugdervaring 

naarr leeftijd 

incl.. jeugdervaring 

naarr leeftijd 

100 20 30 40 50 

leeftijdd in 5-jaarsklassen 

Figuu rr  6.3d De invloe d van leeftij d op waardeoriëntati e van dimensi e 4 gecorrigeer d 

voo rr  jeugdervarin g 

en n 

55 -1 

.£,, 0 i 
•• voorspelde score 

jeugderv.. per leeft. 

excl.. jeugdervaring 

naarr leeftijd 

incl.. jeugdervaring 

naarr leeftijd 

100 20 30 40 50 

leeftijdd in 5-jaarsklassen 

Figuurr 6.3e De invloe d van leeftij d op waardeoriëntati e van dimensi e 5 gecorrigeer d 

voo rr  jeugdervarin g 

Dee gestreepte lijn in figuur 6.3e toont dat op basis van jeugdervaring jongeren iets 
meerr belang zouden hechten aan 'gezinsleven', maar dat vooral ouderen boven de 
zestigg jaar 'gezinsleven' helemaal niet zo belangrijk vinden en vooral hechten aan 
'onafhankelijkheid'.. Dit beeld is ook al te zien geweest bij figuur 6.3d, waar oude
renn ook minder waarde aan 'zekerheid' hechten dan op basis van leeftijd is af te 
lezen.. De gestippeldee lijn die leeftijd gecorrigeerd voor jeugdervaring weergeeft, 
laatt zien dat de behoefte aan 'onafhankelijkheid' eerst groeit, tot een jaar of veer
t ig,, en dat daarna het belang van 'gezinsleven' toeneemt. 
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00 voorspelde score 

jeuderv.. per leeft. 

AA excl. jeugdervaring 

naarr leeftijd 

** incl. jeugdervaring 

naarr leeftijd 

100 20 30 40 50 60 70 80 90 

leeftijdd in 5-jaarsklassen 

Figuurr 6.3f De invloe d van leeftij d op waardeoriëntati e van dimensi e 6 gecorrigeer d 

voo rr  jeugdervarin g 

Dee laatste figuur in deze serie, 6.3f, geeft een overzicht voor dimensie zes met 
'jezelff aanpassen tegenover een eigen identiteit hebben'. De gesloten lijn laat zien 
datt de behoefte aan een 'eigen identiteit' bij jongeren het grootst is en nog toe
neemtt tot ongeveer een jaar of dertig. Na de veertig wordt 'jezelf aanpassen' 
steedss belangrijker. De gestreepte lijn laat een ander beeld zien. De jeugdervaring 
toontt weliswaar een sterkere behoefte aan 'eigen identiteit' bij jongeren, maar de 
lijnn gaat wel meteen in de richting van 'je aanpassen'. Als de jeugdervaring uit de 
stippellijnn van leeftijdsinvloed wordt gehaald, blijken jongeren meer geneigd zich 
aann te passen, terwijl ouderen zich minder aanpassen dan alleen op basis van leef
tijdd zou worden gedacht. Het totaalbeeld blijft echter gelijk: de behoefte aan 
'eigenn identiteit' neemt eerst toe en later weer af. 

6.44 Waarden in de toekomst 
Inn paragraaf 1.2 van deze dissertatie is een overzicht gegeven van de betekenis, de 
veranderingenn en het gebruik van waarden in het verleden en het heden. In deze 
paragraaff wordt een blik in de toekomst geworpen ten aanzien van te verwachten 
veranderingen.. Omdat prognoses in het algemeen een hachelijke zaak zijn en ze, 
hoee dan ook, een beperkte geldigheidsduur hebben, wordt slechts naar de komen
dee twintig jaar gekeken. 

Dee basis voor de analyses wordt gevormd door: 
•• De CBS-bevolkingsprognoses naar leeftijd (hiervoor wordt de middenvariant 

vann de CBS-bevolkingsprognose gebruikt6. Deze prognose geeft aan dat tot 
20200 de bevolking aanzienlijk zal vergrijzen). 

66 Zie CBS-Statline, http://www.cbs.nl/nl/statline/index.htm. 
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•• De huidige relatie tussen waarden en leeftijd (hiervoor worden de resultaten 
gebruiktt van het VN U-onderzoek zoals in paragraaf 6.2 reeds aan de orde is 
geweest)7. . 

•• De veranderingen die waarden de afgelopen periode hebben ondergaan 
(hiervoorr worden de resultaten gebruikt van paragraaf 6.3, waarin is beschre
venn op welke wijze de relatie tussen waarden en leeftijd te scheiden is van de 
relatiee tussen waarden en de kalendertijd, het leeftijd - cohortprobleem). 

Nuu er een scheiding is aangebracht tussen het leeftijd- en cohorteffect, is het 
mogelijkk om te voorspellen op welke wijze waarden in de toekomst zullen ver
schuiven.. Voor de gemiddelde score van de Nederlandse bevolking w t op een 
waardedimensiee op tijdstip t (t uitgedrukt als jaartal) kan de volgende formule 
wordenn gehanteerd: 

waarbijj pLt de fractie van de Nederlandse bevolking is in leeftijdklasse L op tijdstip t. 
Alss leeftijdklassen L worden de 5-jaarsklassen tussen 15 en 90 jaar gebruikt. Het 
'ware'' leeftijd effect, gecorrigeerd voor cohorteffecten, wordt aangeduid met uL 

(dezee waarde is af te lezen uit de figuren 6.3a tot en met 6.3f). Het cohorteffect op 
tijdstipp t wordt aangeduid met v t . Voor iemand die op tijdstip t L jaar oud is, is dus 
hett cohorteffect t-L van toepassing. Voor de jaren 1910 tot en met 1985 (deze vie
lenn binnen het waarnemingsgebied) kan het cohorteffect worden beschreven als 

vvtt=$(=$( v't-v), 

waarbijj v't de voorspelde waarde is op basis van jeugdervaring (af te lezen uit de 
figurenn 6.3a tot en met 6.3f) en het gemiddelde van deze waarden; p is een regres
siecoëfficiënt,, hier een constante factor. 

Bijj het doen van de toekomstvoorspellingen worden twee verschillende varianten 
gehanteerd: : 
•• In de eerste variant wordt gesimuleerd dat er in het geheel geen sprake is van 

eenn cohorteffect. De veranderingen ten opzicht van het heden zijn dan zuive
ree leeftijdeffecten; alleen de directe gevolgen van de toenemende vergrijzing 
wordenn ingecalculeerd. 

•• In de tweede variant wordt het cohorteffect op basis van kwadratische regres
siee naar de toekomst geëxtrapoleerd. Eenvoudig gezegd komt het er dan op 
neer,, dat de trends in de voorspellingen van de waarden op basis van jeugd
ervaringenn (te zien in figuur 6.3a tot en met 6.3f) worden doorgetrokken. 

Dee toekomstvoorspellingen staan in de figuren 6.4a tot en met 6.4f. De Y-as van 
figuurr 6.4a is niet vergelijkbaar met de Y-as van de figuren b tot en met f. De ver
schillenn in deze figuur zijn zo gering dat ze op een schaal die gelijk zou zijn aan de 
overigee figuren, niet te zien zouden zijn geweest. 

77 Omda t de prognose s gebaseer d zijn op het onderzoeksmateriaa l van VNU, zijn ook de namen van de dimensie s van 

VNUU gebruikt . 
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opp basis van 

alleenn leeftijd 

opp basis van 
leeftijdd en cohort 

Figuu rr  6.4a Ontwikkelin g van de gemiddeld e scor e op de dimensi e 'sociaa l leve n hebbe n -

carrièr ee maken ' to t 2020 

Dee uitkomsten voor de gemiddelde waarde van de dimensie 'sociaal leven hebben 
-- carrière maken' staat in figuur 6.4a. In figuur 6.4a geeft de gesloten lijn de voor
spellingg weer waarin het verschil tussen leeftijd- en cohorteffect is genegeerd. De 
gemiddeldee waarden op deze dimensie in de leeftijdklassen worden direct gecom
bineerdd met de leeftijdverdeling in de bevolkingsprognoses. Het cohorteffect leidt 
err echter toe dat in 2020 'sociale relaties' belangrijker zijn dan in het heden. Dit 
heeftt consequenties voor het gemiddelde belang van 'sociale relaties' naar de toe
komst.. Uitsluitend op basis van leeftijd zou dit belang licht afnemen. Rekening 
houdendd met het cohorteffect blijkt in de directe toekomst echter een geringe 
toenamee die later weer iets afneemt. Het verdisconteren van het cohorteffect leidt 
hierr echter tot veel geringere verschillen dan bij de overige dimensies. 

SS -.5 

opp basis van 

alleenn leeftijd 

opp basis van 
leeftijdd en cohort 

jaar r 

Figuu rr  6.4b Ontwikkelin g van de gemiddeld e scor e op de dimensi e 'empathi e tone n 

onbekommer dd zijn ' to t 2020 

Inn figuur 6.4b zijn de resultaten af te lezen voor de dimensie 'empathie tonen -
onbekommerdd zijn'. Ook hier is de gesloten lijn weer het resultaat op basis van 
leeftijd,, terwijl bij de stippellijn ook het cohorteffect is verdisconteerd. 
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Uitsluitendd op basis van leeftijd bezien gaan mensen steeds meer 'rekening hou
denn met anderen', maar het cohorteffect geeft aan dat mensen steeds meer 'onbe
kommerdd in het leven staan'. Het lijkt er daarom op dat het in 2020 voor het 
onderwijss en de verpleging nog moeilijker zal worden om aan voldoende gemoti
veerdee mensen te komen om de zorg voor anderen op zich te nemen. Men kiest 
steedss meer voor 'genieten' en 'leuke dingen doen' dan voor 'behulpzaam zijn' en 
'verantwoordelijkk zijn'. 

opp basis van 

alleenn leeftijd 

opp basis van 
leeftijdd en cohort 

Figuurr 6.4c Ontwikkeling van de gemiddelde score op de dimensie 'jezelf bewijzen - ont

spannenn zijn' tot 2020 

Inn figuur 6.4c zijn de resultaten te zien voor de dimensie 'jezelf bewijzen - ont
spannenn zijn', in deze figuur is te zien dat de ontwikkelingen op basis van het leef
tijdeffectt voor deze dimensie constant blijft, terwijl het cohorteffect aangeeft dat 
'jezelff bewijzen' belangrijker gaat worden in de komende periode. 

opp basis van 

alleenn leeftijd 

opp basis van 
leeftijdd en cohort 

Figuurr 6.4d Ontwikkeling van de gemiddelde score op de dimensie 'veiligheid zoeken 

uitdagingg zoeken' tot 2020 
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Inn figuur 6.4d staat het overzicht voor de dimensie 'veiligheid zoeken - uitdaging 
zoeken'.. Op basis van leeftijd lijken mensen steeds meer 'veiligheid' te willen, 
maarr het cohorteffect geeft een heel ander beeld. Mensen willen meer 'uitdaging' 
inn hun leven. 

opp basis van 

alleenn leeftijd 

opp basis van 
leeftijdd en cohort 

Figuurr 6.4e Ontwikkeling van de gemiddelde score op de dimensie 'gezinsleven hebben -

onafhankelijkk zijn' tot 2020 

Figuurr 6.4e geeft de resultaten voor de dimensie 'gezinsleven hebben - onafhan
kelijkk zijn'. Het leeftijdeffect geeft een lichte tendens naar 'gezinsleven' te zien, 
hett cohorteffect geeft aan dat men in de toekomst zich nog 'onafhankelijker' gaat 
opstellenn dan nu al het geval is. 

opp basis van 

alleenn leeftijd 

opp basis van 
leeftijdd en cohort 

Figuurr 6.4f Ontwikkeling van de gemiddelde score op de dimensie 'aanpassen - eigen 

identiteitt hebben' tot 2020 

Dee laatste figuur, 6.4f, gaat over de dimensie 'je aanpassen - eigen identiteit heb
ben'.. Ook hier is er weer een behoorlijk verschil tussen leeftijd- en cohorteffect. Op 
basiss van alleen ouder worden lijkt het of mensen zich steeds meer zullen aanpas
sen,, maar het cohorteffect maakt duidelijk dat 'de eigen identiteit' steeds belang
rijkerr wordt. 
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6.4.11 Conclusi e 
Hett negeren van het cohorteffect, dat in feite een neerslag is van de veranderende 
maatschappelijkee omstandigheden, zou er toe leiden dat er een verkeerd beeld 
ontstaatt van de richting waarin waarden zich in de toekomst ontwikkelen. Als er 
geenn rekening mee wordt gehouden, lijkt het of de tendens van de laatste decen
niaa zal worden omgekeerd of op zijn minst afgevlakt Een terugkeer naar het 
'gezinsleven',, weer meer 'zorg voor anderen', belang hechten aan 'veiligheid', nog 
meerr nadruk op 'carrière maken', 'je aanpassen aan anderen' en kiezen voor een 
'ontspannenn leven' lijkt dan voor de komende twintig jaar de teneur te worden. 
Ditt zijn de waarden die eerder als 'binding' zijn gekenschetst. 

Wordtt er echter wel rekening gehouden met het cohorteffect, dan blijkt vrijwel 
hett tegendeel te gaan gebeuren. Op de dimensie 'sociaal leven - carrière maken' 
zijnn de verschillen gering (maar hier is ook enigszins discutabel wat als binding en 
watt als vrijheid moet worden geïnterpreteerd); op de overige dimensies ontwikke
lenn de waarden zich in de richting van vrijheid. De Nederlander gaat nog minder 
aandachtt besteden aan de noden van zijn medemens en 'kiest voor zichzelf' door 
'onbekommerdd door het leven te gaan' en maakt verder een keuze voor 'jezelf 
bewijzen',, 'een uitdaging zoeken', 'onafhankelijk zijn' en 'jezelf zijn'. Vijf van de 
zess dimensies wijzen dus op een verdere individualisering van de samenleving 
wanneerr het cohorteffect in de prognoses wordt meegenomen. 

Datt deze tendens zichtbaar wordt door het cohorteffect in de berekeningen mee 
tee nemen, is niet verbazingwekkend, omdat dit alles te maken heeft met de erva
ringenn die men in zijn jeugd opdoet. De ervaringen van de nieuwe generaties, die 
inn de komende twintig jaar het beeld van de Nederlandse maatschappij gaan 
bepalen,, zullen aanzetten tot steeds verder gaande individualisering. Of, en zo ja, 
wanneerr en op welke wijze hier een kentering in komt, kan op grond van dit 
onderzoekk niet worden aangegeven. De maatschappelijke ontwikkelingen die tot 
dezee tendensen aanleiding geven, zijn hier geen onderwerp van studie geweest. 
Dee trends zijn niettemin duidelijk: aan de ene kant steeds minder aandacht voor 
dee medemens, maar aan de andere kant meer ruimte voor vrijheid in de vorm van 
zelfontplooiingg en mogelijk tolerantie. Misschien leiden de hier gesignaleerde 
ontwikkelingenn er toe dat het in de nabije toekomst geen probleem meer is om 
eenn schaap mee in de bus te nemen. 
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7 7 
Conclusie ss en discussi e 

7.11 Inleidin g 

Hett doel van dit onderzoek is een antwoord te geven op de volgende vragen: 
•• Welke waardeomschrijvingen zijn er (in Nederland)? 
•• Hoe zijn deze waardeomschrijvingen te groeperen in dimensies? 

Inn dit hoofdstuk wordt bekeken in hoeverre de resultaten die gevonden zijn een 
antwoordd geven op deze onderzoeksvragen en welke implicatie deze resultaten 
hebben.. Bij het beantwoorden van deze vragen zal niet alleen gekeken worden 
naarr de resultaten van de SWOCC- inventarisatie zelf, maar zal nu en dan ook wor
denn gerefereerd aan onderzoek dat is uitgevoerd als controle en aanvulling op de 
SWOCC-waarde-inventarisatie.. Blom (2000), Bos (2000) en Van Groeningen (2000) 
hebbenn op een analoge manier waarden geïnventariseerd in respectievelijk de 
domeinenn voeding, geld en kleding. Daarnaast is er een onderzoek naar waarden 
inn kinderboeken van Posthouwer1 (1998) en een onderzoek naar waarden in soaps 
doorr Van Driel (2000). In paragraaf 7.2 staat de eerste onderzoeksvraag centraal en 
inn paragraaf 7.3 de tweede. In paragraaf 7.4 worden aanbevelingen gedaan voor 
verderr onderzoek. 

7.22 Welk e waardeomschrijvinge n zij n er 
(inn Nederland) ? 

Dezee vraag heeft op de eerste plaats te maken met aantallen waarden. In hoever
ree zijn met dit onderzoek alle waarden in Nederland geïnventariseerd? 

Bijj het inventariseren van de waarden is gebruik gemaakt van een zo letterlijk 
mogelijkee weergave van wat de respondent heeft gezegd. Als gevolg hiervan wor
denn zeer veel waarden gevonden. Alleen al in het SWOCC-onderzoek zijn het er 
ruimm 1300; op basis van alleen al het aanvullende onderzoek kan deze lijst nog met 
honderdenn worden uitgebreid. Wat de waardeomschrijvingen betreft, is de waar
de-inventarisatiee dus niet uitputtend. 

Dee 1372 waardeomschrijvingen zijn samengevat in 160 waarden*. In paragraaf 
4.6.1.33 is al aangegeven dat de lijst van 160 waarden* wel als min of meer volledig 
kann worden beschouwd. In de vijf nevenonderzoeken is slechts één waarde* 
gevondenn die niet in de waarden* van de SWOCC-inventarisatie kan worden 
geplaatst.. Het betreft hier de waarde* 'een conflict maken' uit het soap-onder-
zoek.. Onder deze waarde* staan waarden als 'iemand doden', 'dreigen', 'een kind 

11 Zie voor het onderzoek van Posthouwer ook bijlage M. 
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opblazen',, 'iemand wurgen' enzovoort, niet bepaald zaken die iemand op het eer
stee gezicht als waarde zal aanmerken. Toch voldoen deze waarden aan de korte 
definitie,, het zijn zaken waar mensen (in soaps) naar streven. Soaps appelleren aan 
emotiess en waarden waar in het dagelijkse leven door de meeste mensen liever 
niett openlijk over gesproken wordt. Het aanpassen van de korte definitie, opdat 
zulkee 'negatieve' waarden worden uitgesloten, is moeilijk, want waar moet de 
grenss gelegd worden? Het doden van een mens in oorlogstijd wordt door de 
omgevingg van de dader gezien als een heldendaad, terwijl het doden van een mens 
inn vredestijd een misdaad is. Een waarde als 'erewraak', het doden van een mens 
diee de eer van de familie aantast, wordt in sommige Islamitische landen als positief 
beschouwd.. Voor het consumentengedrag spelen dit soort waarden alleen een rol 
alss het erom gaat hoe men zich tegen misdaad kan beschermen. Alarminstallaties 
enn inbraakverzekeringen kunnen mogelijk met deze waarden aan de man worden 
gebracht,, maar verder zullen ze voor de reclame niet van belang zijn. 

Inn de probleemstelling staat 'waardeomschrijvingen in Nederland'. Er is echter voor 
gekozen,, op basis van theoretische overwegingen, om de inventarisatie te beper
kenn tot de autochtone Nederlanders. Onder autochtoon wordt hier verstaan: een 
persoonn die zelf, evenals de beide ouders, in Nederland is geboren en opgegroeid. 
Inn de inventarisatie ontbreken daarom de waarden van de allochtone Neder
landers.. Het aantal allochtonen neemt echter steeds meer toe en ook de welvaart 
onderr die groep wordt steeds groter. Als consument worden ze steeds belangrijker. 
Alss de marketingwereld daarop wil inspelen is het wel belangrijk dat de meet
instrumentenn die ze gebruiken om deze groep consumenten te onderzoeken 
betrouwbaarr zijn. Als de waardedimensies die voor de autochtone Nederlanders 
gevondenn zijn, worden gebruikt om bij allochtone Nederlanders onderzoek te 
doen,, kan een andere interpretatie van de autochtone waarden door de allochto
nee respondenten leiden tot onduidelijke of zelfs misleidende resultaten. 

Behalvee het kijken naar de aantallen waarden is het voor de marketing ook van 
belangg te weten welke soort waarden er gevonden zijn. Zijn het universele, 
domeinspecifiekee of juist productgebonden waarden? 

Dee kwalitatieve interviews die ten grondslag liggen aan dit onderzoek, zijn verkre
genn door met mensen over allerlei levenszaken te praten. Hierdoor heeft het 
onderzoekk een vrij hoog abstractieniveau. De vraag naar het waarom van allerlei 
levenszakenn is iets anders dan de vraag waarom de respondent diepvriesspinazie 
koopt. . 

Indienn we dit onderzoek vergelijken met de indeling van waarden door Vinson, 
Scottt en Lamont (1977), dan bevindt het zich voornamelijk in het smalle deel van 
dee kegel (links van de zigzagstreep in figuur 7.1) bij de universele en domeinspeci
fiekee waarden. Het brede deel van de kegel (rechts van de zigzagstreep) wordt 
slechtss summier bereikt. Door het hoge abstractieniveau beginnen de interviews al 
opp het domeinspecifieke niveau om dan al snel over te gaan op instrumentele- en 
eindwaarden2. . 

22 Het onderschei d in domeinspecifiek , instrumentee l en eindwaard e in de waardetoedelin g is (nog ) nie t gemaakt . 
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universelee domeinspecifieke evaluaties van product
waardenn waarden eigenschappen 

tientallenn honderden duizenden 

CENTRAALL PERIFEER 

Figuurr 7.1 Plaats van de SWOCC-waarde-inventarisatie in de theorie van Vinson, 

Scottt en Lamont (vrij naar Sikkel 1997) 

Omm te onderzoeken of een inventarisatie van een specifiek domein waarden zou 

opleverenn die niet binnen de SWOCC-inventarisatie zijn te plaatsen, zijn er drie van 

diee domeinen onderzocht3 . Hierbij is dezelfde onderzoeksmethode toegepast als 

bijj het hoofdonderzoek. Ook de manier van waardetoedel ing is overeenkomstig. 

Dee domeinspecif ieke waarden die hierbij worden gevonden, bli jken goed inpas

baarr in de waarden* van de SWOCC-inventarisatie. Ook bij deze domeinspecifieke 

onderzoekenn worden maar weinig productwaarden gevonden. 

Doordatt alle waarden, waarden* , uitspraken, foto's, kenmerken van respondenten 

enn resultaten van de analyses, zoals de dimensies en clusters, op de cd-rom het 

'Waardenwoordenboek '' voorkomen, kan deze gebru ik t worden om ideeën te 

genererenn voor reclameadviezen en -campagnes. Ondanks dat er wein ig product

gebondenn waarden in het onderzoek gevonden zijn, bieden vooral de thesaurus 

enn de mogel i jkheid to t koppeling van de verschillende onderdelen veel aankno

pingspuntenn om te di f ferent iëren naar doelgroep. 

Inn Bos (2000) staat ook een methode beschreven voor het onderzoeken van volg

ordenn in waarden. Deze methode maakt het mogeli jk om aan de hand van een 

schaalwaardee te bekijken hoe centraal of hoe perifeer een waarde gemiddeld is 

(eerderr is reeds gebleken dat d i t individugebonden is, maar er kan wel een soort 

gemiddeldee over personen worden berekend). Interessant is het om na te gaan of 

zulkee schaalwaarden ook iets zeggen over de mate waar in waarden kunnen wor

denn beïnvloed. Aangenomen mag worden dat, op basis van de theorie van Vinson, 

Scottt en Lamont (1977), perifere waarden makkeli jker te beïnvloeden zijn dan cen

tralee waarden. 

Hett SWOCC- waardeonderzoek heeft het Rokeach-onderzoek als referentiekader. 

Daaromm kan de vraag worden gesteld: In hoeverre zijn de waarden die gevonden 

wordenn dezelfde als bij Rokeach? Een overzicht van de overlap tussen de SWOCC-

33 Zie de paragraaf 7.1 voor de domeinen. 
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enn Rokeach-waarden staat in tabel 7.1. In de eerste kolom staan de Rokeach-waar-
denn en in de tweede kolom die van SWOCC. In de derde kolom is aangegeven of 
dee SWOCC-waarde, die overeenkomt met de Rokeach-waarde, een waarde* is of 
niett en indien dat niet het geval is, staat in de vierde kolom aangegeven bij welke 
waarde** de SWOCC-waarde dan is ingedeeld. 

Tabell  7.1 Vergelijkin g tusse n de Rokeach - en de SWOCC-waarde n 

Rokeach-waarde n n 

ambitieus s 
verdraagzaam m 
capabel l 
opgewekt t 
schoon n 
moedig g 
vergevingsgezind d 
hulpvaardig g 
eerlijk k 
verbeeldingskracht t 
onafhankelijk k 
intellectueel l 
logischh denkend 
liefhebbend d 
gehoorzaam m 
beleefd d 
verantwoordelijk k 
beheerst t 
eenn comfortabel leven 
eenn opwindend leven 
wereldvrede e 
gelijkheid d 
vrijheid d 
geluk k 
nationalee veiligheid 
plezier r 
socialee erkenning 
verlossingg (salvation) 
waree vriendschap 
wijsheid d 
eenn wereld vol schoonheid 
geborgenheidd in het gezin 
volwassenn liefde 
zelfrespect t 
hett gevoel iets bereikt te hebben 
innerlijkee harmonie 

SWOCC-waarden n 

ambitiess hebben 
verdraagzaamm zijn 
capabell zijn 
(blijj zijn) 
schoonn zijn 
moedd hebben 
vergeven n 
behulpzaam m 
eerlijkk zijn 
(fantasiee gebruiken) 
onafhankelijkk zijn 
intellectueell zijn 
logischh kunnen denken 
liefhebben n 
gehoorzaamm zijn 
beleefdheid d 
verantwoordelijkk zijn 
(controlee hebben) 
comfortabel l 
opwinding g 
vrede e 
gelijkk zijn 
vrijheid d 
gelukkigg zijn 
veiligheid d 
plezierr hebben/maken 
erkenningg krijgen 
verlossingg (van ziekbed) 
vriendschap p 
wijsheid d 
(liefdee voor de natuur hebben) 
geborgenheid d 
liefde e 
(respectt hebben) 
ietss bereiken 
harmonie e 

Waarde* * 

ja a 

ja a 

ja a 

ja a 

ja a 
ja a 
nee e 

ja a 

ja a 
nee e 

ja a 
nee e 

nee e 

nee e 

ja a 

ja a 

ja a 
nee e 

nee e 

nee e 

nee e 

ja a 

ja a 

ja a 

ja a 

ja a 

ja a 
nee e 

ja a 
ja a 

ja a 

ja a 

ja a 

ja a 
nee e 

nee e 

Ondergebrach tt  bi j waarde * 

begripp hebben voor 

grenzenn verleggen 

intelligentt zijn 
intelligentt zijn 
liefde e 

baass zijn 
jee prettig voelen 
eenn kick krijgen 
veiligheid d 

ietss oplossen 

presteren n 
romantischh zijn 

Uitt tabel 7.1 blijkt dat de meeste Rokeach-waarden ook gevonden zijn in het 
SWOCC-- waardeonderzoek. Een aantal waarden komt weliswaar niet voor, maar 
overr het algemeen is er wel een equivalent te vinden in de SWOCC-lijst. Daarnaast 
zijnn er nog een aantal Rokeach- waarden, zoals 'verlossing' en 'innerlijke harmo
nie',, die bijna letterlijk bij de SWOCC-waarden voorkomen, maar die daarin een 
heell andere betekenis hebben. 

Behalvee een vergelijking tussen de Rokeach- en de SWOCC-waarden is ook de ver
kortee definitie vergeleken met de definitie van Rokeach die eraan ten grondslag 
heeftt gelegen. De verkorte definitie is gebruikt, omdat er een criterium nodig is 
omm grote hoeveelheden uitspraken op een redelijk snelle manier op waarden te 
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onderzoeken.. In paragraaf 4.6.1.1 is al opgemerkt dat de verkorte definitie op een 
aantall punten een ruimere waarde-inventarisatie toelaat dan de definitie van 
Rokeach.. Hiermee bestrijkt de verkorte definitie echter wel het hele scala waarden 
vann Vinson, Scott en Lamont. Of ook alle soorten waarden (universeel, domeinspe
cifiekk en productgebonden) in onderzoek worden aangetroffen, hangt af van het 
niveauu waarop begonnen wordt. Bij een laag abstractieniveau zullen alle drie 
soortenn waarden worden gevonden, terwijl bij een hoog abstractieniveau halver
wegee wordt ingestapt. De definitie van Rokeach kan eventueel in een later stadi
umm gebruikt worden om de universele waarden te identificeren. 

7.33 Hoe zij n deze waardeomschrijvinge n te 
groepere nn in dimensies ? 

Bijj deze vraag gaat het om de mogelijkheid die het onderzoek biedt om op een 
snellee manier waardeonderzoek te kunnen doen, zowel bij de consument als bij 
productenn of merken. In de paragrafenn 4.6.1.4 en 4.6.2.4 wordt aangetoond dat de 
dimensiess die in het onderzoek gevonden worden stabiel zijn en inhoudelijke 
betekeniss hebben. Het gebruik van de dimensies bij het ontwikkelen van de VNU-
Waardemonitorr toont aan dat ze ook in de praktijk toepasbaar zijn en resultaat 
afwerpen.. Toch moet er een kanttekening bij het gebruik worden gemaakt. De 
dimensiess zijn namelijk gebaseerd op de overeenkomsten in betekenis van de 
waarden** en de uiteinden geven daarom de tegenstellingen aan tussen de waar
den.. Meer algemene waarden als 'bij de groep horen' en 'je prettig voelen' eindi
genn steeds in het middengebied van de dimensies en verdwijnen zodoende uit 
beeldd bij toegepast onderzoek. In het onderzoek van Bos blijken het echter zeer 
centralee waarden te zijn4. 

7.44 Aanbevelinge n voo r verde r onderzoe k 
Zoalss reeds in paragraaf 7.2 is aangegeven is de SWOCC-waarde-inventarisatie 
beperktt tot de autochtone Nederlander. Het is om twee redenen van belang om 
ookk de waarden van de allochtone Nederlander in kaart te brengen. 

Tenn eerste is het een steeds groeiende groep consumenten en daardoor voor het 
bedrijfslevenn steeds interessanter. Een inventarisatie die op dezelfde wijze wordt 
uitgevoerdd als die van de autochtone Nederlander, kan een breed scala aan moge
lijkhedenn bieden om met deze groep te communiceren. Wel zal moeten worden 
bekekenn of de gebruikte methode inzetbaar is voor allochtonen. In bepaalde cul
turenn kunnen bepaalde afbeeldingen die op de foto's staan, niet zijn toegestaan 
off anders geïnterpreteerd worden. 

Tenn tweede kan het bestuderen van de waarden van allochtone Nederlanders een 
aanzett geven tot inzicht in de wijze waarop waarden door de tijd heen verande
ren.. Door zowel de eerste, tweede als derde generatie allochtonen te onderzoe-

44 Het is overigen s nie t zo dat alle waarde n die hoo g in de waardehièrarchi e eindigen , steeds in het midde n van de 

dimensie ss scoren . Een aanta l scoor t wel degelij k in de uiterst e pole n van de dimensies . 
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ken,, kan een beeld verkregen worden van waardeveranderingen door de tijd 
heen,, zonder dat hiervoor de normale periode (ten minste de duur van een gene
ratie)) in acht genomen hoeft te worden. Door extrapolatie van de resultaten naar 
dee autochtone bevolking kunnen theorieën worden ontwikkeld over processen die 
vann invloed zijn op de veranderingen in waardepatronen en daarmee kan eventu
eell de mogelijkheid geschapen worden om trends te voorspellen. 

Inn paragraaf 7.2 is ook gebleken dat zowel de SWOCC-waarde-inventarisatie als de 
domeinspecifiekee onderzoeken van Bos, Blom en Van Groeningen weinig product
waardenn opleveren. Voor de marketing is het echter van belang om ook op dat 
puntt een ruime keuze voorhanden te hebben om optimaal te kunnen communice
renn met de consument. Daarom is het nodig om naast verder domeinspecifiek 
onderzoekk ook product- of merkspecifiek onderzoek uit te voeren. Door het 
gebruikk van een cd-rom als drager van de database waarin het onderzoek is opge
slagen,, is uitbreiding van deze database mogelijk tot een veelvoud van het onder
zoekk dat tot nu toe in het kader van deze dissertatie is uitgevoerd, zonder dat het 
doorr de grote aantallen data ontoegankelijk wordt. Hoe meer informatie wordt 
opgeslagen,, hoe rijker de mogelijkheden voor marketingbureaus om ideeën te 
genererenn voor campagnes. 

Eenn tweede reden voor uitbreiding van het aantal waarden is de mogelijkheid om 
tee toetsen of de 160 waarden* inderdaad alle waarden afdekken of dat er nog een 
aantall belangrijke beschrijvende waarden* over het hoofd zijn gezien. Hoe meer 
waardeomschrijvingenn onder de 160 waarden* kunnen worden geplaatst, hoe 
groterr de validiteit en betrouwbaarheid van de gekozen sterwaarden, de dimen
siess en daarmee van het hele onderzoek. 

Eenn derde reden om meer domein- en productspecifiek onderzoek te doen, is het 
verderr ontwikkelen van waardehiërarchieën die aangeven hoe centraal of perifeer 
dee waarden gemiddeld zijn. Deze zijn van belang voor het onderzoek naar de 
matee waarin waarden te beïnvloeden zijn. Zoals in paragraaf 7.2 reeds is gesteld, 
zullenn waarschijnlijk perifere waarden gemakkelijker te beïnvloeden zijn. Kennis 
hieroverr is noodzakelijk voor een goede communicatie met de consument. 

Inn paragraaf 7.3 is al aangegeven dat de dimensies gevonden zijn op basis van 
overeenkomstenn in betekenis van de waarden. Mogelijk hierdoor komen belang
rijkee waarden als 'bij de groep horen' en 'je prettig voelen' steeds in het middelste 
deell van de dimensie voor. Als niet de overeenkomsten tussen waarden maar 
waardeprioriteitenwaardeprioriteiten van mensen de basis vormen voor het bepalen van de dimen
sies,, zou er wellicht een ander beeld ontstaan, hoewel de resultaten van ander 
onderzoekk (waarin wel de prioriteiten zijn gemeten) de nu gevonden dimensies 
ondersteunen. . 

Eenn ander vervolgonderzoek zou kunnen zijn dat naar omgekeerde laddering. 
Hierbijj wordt uitgegaan van een eindwaarde en wordt bekeken welke producten 
volgenss de consument zouden kunnen worden gebruikt om deze eindwaarde te 
bereiken.. Durgee en anderen (1996) hebben deze techniek ontwikkeld, maar ver-
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derr is er nog niet veel over bekend. Het zou goed zijn om deze techniek nader te 
onderzoekenn en eventueel verder te ontwikkelen. Durgee heeft respondenten een 
eindwaardee laten koppelen aan door hem gekozen middelen en die weer laten 
verbindenn met vooraf gekozen producten: Een omgekeerde means-end chain. Een 
andere,, mogelijk interessantere optie is, om de respondent via doorvragen zelf uit
eindelijkk middelen en producten te laten ontdekken die het bereiken van de eind
waardee mogelijk maken. Een goede vaardigheid in het kwalitatief interviewen van 
respondentenn is hiervoor echter wel een absolute noodzaak. 

Daarnaastt is het interessant om te onderzoeken waar waarde(prioriteiten) ont
staan.. Becker (1983, p.24) zegt daarover: 

"Kort"Kort geformuleerd ontstaan waarden tijdens het sociale handelen, doordat indi-
viduenviduen hun handelingen en bedoelingen op elkaar afstemmen en tot collectieve 
definitiesdefinities van de situatie komen. ... Individuen die in dit ontstaansproces geen rol 
gespeeldgespeeld hebben, bijvoorbeeld omdat zij tot een latere generatie behoren, leren 
waardenwaarden aan gedurende de socialisatie. Overigens is het zeer de vraag of geheel 
nieuwenieuwe waarden wel zo vaak ontstaan. Eerder raken waarden in de loop van de 
tijdtijd op de voor- of op de achtergrond, of worden zij gemodificeerd". 

Dee vraag die hierbij gesteld kan worden is: Zijn het bepaalde groepen mensen die 
bepaaldee waarden meer nadruk geven of is het een willekeurig proces? Als bekend 
iss waar waardeprioriteiten ontstaan, kan dit proces mogelijk beïnvloed worden. 
Ditt is niet alleen van belang voor de marketing, maar ook om problemen die ont
staann in de samenleving op te lossen. Aan dit laatste kleeft wel het gevaar dat 
dezee kennis ook in negatieve zin gebruikt zou kunnen worden. 
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Bij lag ee A: Opze t en resultate n van de natura l groupin g 
Alss middel om respondenten duidelijk te maken wat een waarde is, is gekozen 
voorr het laten uitvoeren van een natural grouping. Als uitgangspunt is gekozen 
omm gebruik te maken van de waardelijst van Laskaris en Van der Poll (1994). Deze 
lijstt bevat 48 waarden en dat is voor een procedure die slechts als introductie dient 
eenn groot aantal. Om dit aantal te reduceren is ook gebruik gemaakt van natural 
grouping^.grouping^. Dit heeft als voordeel dat het meteen een test is voor het eigenlijke 
onderzoek.. Mogelijke problemen kunnen nu aan het licht komen. 

Voordatt deze lijst gebruikt kan worden voor de 'test natural grouping', worden 
eerstt de stimuli op bruikbaarheid bekeken. Niet alle begrippen en omschrijvingen 
blijkenn geschikt om zo te gebruiken. Een aantal waarden heeft bijvoorbeeld een 
dubbelee omschrijving, zoals macht/leidinggevende positie, die niet dezelfde con
notatiee hebben. Na aanpassing van de lijst ziet deze eruit als in tabel A1. 

T a b e ll A 1 W a a r d e l i j s t , n a aanpass ingen , d i e g e b r u i k t w o r d t voo r d e ' tes t na tu ra l g r o u p i n g ' 

11 (Volwassen) l ie fde/ (vo lwassen) partnerrelat ie 

22 (ware , hechte) vr iendschap/kameraadschap 

33 ( ind iv idue le) vr i jhe id / v r i j e keuze 

44 ge l i j khe id /an t i - s ta tus 

55 z e l f o n t p l o o i i n g / c a r r i è r e 

66 macht 

77 s ta tus /maatschappe l i j k aanzien 

88 a lgemene o n t w i k k e l i n g / g e e s t e l i j k e ontwikke

l ing g 

99 i nd i v i dua l i t e i t / onde rsche id van anderen 

100 luxe l e v e n / c o m f o r t a b e l leven 

111 spannend l e v e n / a v o n t u u r l i j k leven 

122 p lez ier (in ' t l even) /vermaak 

133 sociale e r k e n n i n g / g e w a a r d e e r d w o r d e n door 

anderen n 

144 ( levens)wi jshe id /vers tand ighe id /vo lwassen

he id d 

155 inner l i j ke harmonie /an t i -s t ress 

166 gezondhe id 

177 (fysieke) aan t rekke l i j khe id /een goed voor

k o m e n n 

188 gevoe l voor e i genwaa rde / ze l fwaa rde r i ng 

199 j o n g van geest 

200 een eigen plaats, plek h e b b e n / e e n e igen huis 

hebben n 

211 zu in ig (he id ) 

222 hechte fami l iebanden/ (gez ins)geborgenhe id 

233 het hebben van k i n d e r e n / e e n e igen gezin 

s t ich ten n 

244 v e i l i g h e i d / i n een vei l ige were ld leven 

255 z e k e r h e i d / o p iets of iemand kunnen rekenen 

266 alles behouden zoals het is 

277 aandacht besteden aan jeze l f /aandach t voor 

jeze l f f 

288 romant iek 

299 l ie fde voor k inderen 

300 e ro t iek /sensua l i te i t 

311 schoon mi l ieu 

322 jezel f kunnen z i jn , zoals je bent 

333 geluk 

344 esthet iek, schoonheid van natuur en kunst 

355 gevoel ergens bij te horen 

366 betere kwa l i t e i t van het leven 

377 hoge(re) levensstandaard bereiken 

388 nat iona le vr i jhe id 

399 ver loss ing/ leven na de dood 

400 gen ie ten van eenvoudige d ingen in het leven 

411 zel fkennis, jezel f kennen 

422 streven naar een betere were ld 

433 een were ld in vrede, vr i j van oor log en confl ic

t e n n 

444 bekwaamhe id 

455 (persoonl i jke) bev red ig ing / tev redenhe id 

466 sociale, maatschappel i jke harmonie 

477 vader landsl ie fde 

488 le id inggevende posit ie 

499 l ie fde voor de na tuur 

11 De beschrijving van de natural grouping die gebruikt is om het aantal waardeomschrijvingen in te dikken wordt 

hiernaa als 'test-natura/ grouping' aangeduid. 
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Dezee 49 waarden zijn op kaartjes gezet en aan acht respondenten voorgelegd. Op 
dee resultaten van deze acht natural groupings zijn een correspondentie- en een 
clusteranalysee uitgevoerd. De resultaten hiervan geven de mogelijkheid om de 
waardelijstt in te korten. Er kunnen een aantal clusters worden onderscheiden. Uit 
iederr aldus ontstane cluster wordt steeds één waarde afgestoten en blijft er één 
over.. De keuze welke waarde in de lijst blijft en welke eruit gaat, is gemaakt op 
basiss van twee criteria: 

•• Een eindwaarde gaat boven een instrumentele waarde. 
•• Een waarde die door respondenten verschillend is geïnterpreteerd, vervalt. 

Inn tabel A2 staat een overzicht van de waarden die vervallen, met een motivatie 
waaromm dit gebeurt, gebaseerd op de hiervoor genoemde criteria. Er blijven uit
eindelijkk 35 waarden over. Deze worden op kaartjes gezet en dienen voor de 
naturalnatural grouping bij de proefinterviews. Voorafgaande aan het proefinterview 
krijgtt de respondent eerst de natural grouping uit te voeren om aan de respon
dentenn duidelijk te maken wat een waarde is. Na één proefinterview blijkt dat de 
naturall grouping niet nodig is. De foto's die als stimuli bij de interviews worden 
gebruikt,, geven de respondent voldoende aanknopingspunten om over allerlei 
onderwerpenn te vertellen, ook in termen van waarden. De natural grouping kan 
daaromm vervallen. 

Tabell A2 Gemotiveerd e keuz e van de waarde n 

motivatie e 

7,, (48)* Door leiding geven krijg je status -• status is eindwaarde. 
18,, (27) Door aandacht aan jezelf te besteden stijgt je gevoel van eigenwaarde -» gevoel voor 

eigenwaardee is eindwaarde. 
1,, (2) Tegenwoordig is degene waar je van houdt ook je kameraad, maar liefde gaat verder dan 

kameraadschap,, je houdt niet van iedere kameraad -bliefde is eindwaarde. 
15,, 45 Tevredenheid is tevreden zijn met of over, dit heeft een hoog cognitief niveau, terwijl 

innerlijkee harmonie veel meer geestelijk is -> beide laten staan. 
32,, (41) Als je een goede zelfkennis hebt kun je jezelf zijn -> deze laatste is eindwaarde. 
24,, (43) Het leven in een wereld zonder oorlog geeft een gevoel van veiligheid -» veiligheid is 

eindwaarde. . 
(6),, 7 Macht leidt tot status -»status is eindwaarde. 

28,, (30) Romantiek is meeromvattend dan erotiek -» romantiek is eindwaarde. 
(11),, 12 Een spannend leven is een plezierig leven, terwijl een plezierig leven niet spannend hoeft 

tee zijn -* plezierig leven is eindwaarde. 
(19),, 29 Deze waarden geven bij de correspondentieanalyse op de tweede factor een tegengestelde 

richtingg te zien. Bij de interviews bleek al dat 'jong van geest' ambigu is -» 'jong van geest' 
vervalt. . 

(5),, 9 Door jezelf te ontplooien word je steeds meer een individu -> individualiteit is eindwaarde. 

(22),, 25 Hechte familiebanden kunnen zekerheid geven aan mensen -» zekerheid is eindwaarde. 
10,, (37) Door het bereiken van een hoge levensstandaard kun je een luxe leventje leiden -> luxe 

levenn is eindwaarde. 
16,, 33 Deze waarden zijn volgens respondenten zodanig met elkaar verbonden dat de een tot de 

anderr leidt en omgekeerd -> beide blijven in de waardelijst. 
3,, (8) Door je geestelijk te ontwikkelen zul je steeds beter een vrije keuze kunnen maken -» vrij

heidd is eindwaarde, (vrijheid wordt hiermee geestelijke vrijheid) 
36,, (46) Als de maatschappij in harmonie is, heeft iedereen een betere kwaliteit van leven -> is 

eindwaarde e 

•• Tussen haakjes staat het nummer van de waarde die vervalt. 
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Bij lag ee B: Een gedeel t e va n een proef in terv ie w u i tgewerk t 
volgen ss de oorspronkelijk e method e 

Inn paragraaf 3.4.2 staat dat de verwerking van de interviews lopende het onder
zoekk is veranderd. In eerste instantie is er voor gekozen om slechts die gedeelten 
vann zinnen te gebruiken, waarvan vooraf min of meer duidelijk is dat ze een waar
dee bevatten. De geïnventariseerde waarden bestaan in die onderzoeksfase nog uit 
éénn enkel woord. In een later stadium is gekozen voor letterlijk uittypen van de 
interviews,, evenals het zo letterlijk mogelijk verwoorden van de waarden. Hierna 
volgtt een overzicht van een gedeelte van een proefinterview (per foto zijn steeds 
dee eerste tien uitspraken opgenomen of als er minder dan tien uitspraken zijn, het 
werkelijkee aantal), uitgewerkt op de manier zoals in de eerste fase van het onder
zoekk is gedaan. De in de tweede fase gebruikte methode is te zien op de bijge
voegdee cd-rom door met de muis op de knop 'selecteer teksten' van het start-
schermm te klikken. 

Tabell B1 Gedeelte n u i t ee n proefintervie w 

inter -- fot o uitspraa k waarde n waarde n 

view w 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

voorr zichzelf 
hett verzorgen van iets 
liefdee aan iets kunnen geven 
ietss van jezelf hebben 
mensenn met huisdieren zijn gelukkiger dan mensen 
zonderr huisdieren 
datt je iets kunt geven 
aandachtt en liefde kunt geven 
err geen behoefte aan hebben 
omdatt de ti jd zo slecht is, zo'n slechte wereld waarin we leven 
iemandd uitdagen 
blijj dat ik van school af ben 
verplichtt ergens zitten, het leren 
verlegenheid d 
ikk hou niet van school 
datt interesseert je 
dee aandacht van iedereen hebt 
dann was je aandacht afgeleid 
aardigee man 
eenn eerlijke man 
jee bent met je gedachten heel ergens anders 
ontspanning g 
jee onttrekken aan de werkelijkheid waar je inzit 
omm je kennis te vergroten 
dingenn te leren en te weten 
voorr je algemene ontwikkeling 
mensenn willen niet dom wezen 
jee bent niet tevreden met watje nu weet 
jee bent leergierig 
nieuwsgierigheid d 
zee lopen met moeilijke koppen 
dee boel op stang te jagen 
moetenn hun agressie kwijt 
veell ontevredenheid 
menss heeft teveel 
mensenn willen steeds meer hebben 
zichzelff waarmaken tegenover anderen 
ontevredenheidd met jezelf 
dee wereld willen verbeteren 

egoisme e 
zorgen n 
liefde e 
egoisme e 

geluk k 
geven n 
aandacht t 
behoefte e 
slecht t 
uitdaging g 
blij j 
verplichting g 
verlegen n 
houdenn van 
interesse e 
aandacht t 
aandacht t 
aardig g 
eerlijk k 
fantasie e 
ontspanning g 
fantasie e 
kennis s 
kennis s 
kennis s 
dom m 

tevreden n 
leergierig g 
nieuwsgierig g 
moeilijk k 
stangen n 
agressie e 
tevreden n 
bezit t 
bezit t 
waarmaken n 
tevreden n 
verbeteren n 

liefde e 

kennis s 
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inter -- fot o uitspraa k 
view w 

waarde nn waarde n 

10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 

10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 

10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 

4 4 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
6 6 
6 6 
6 6 

e e 
6 6 
6 6 

e e 
e e 
6 6 
6 6 
7 7 
7 7 
7 7 
7 7 
7 7 
7 7 

7 7 
7 7 
7 7 
7 7 
8 8 
8 8 
8 8 
8 8 
8 8 
8 8 
8 8 
8 8 
8 8 
8 8 
9 9 
9 9 
9 9 

9 9 
9 9 
9 9 
9 9 

10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
12 2 
12 2 

afzettenn tegenover hun ouders afzetten 
naarr de buitenwereld laten zien dat je niet meer alleen bent alleen 
alleenn zijn vinden veel mensen zielig alleen 
jee kunt je heel goed in je eentje vermaken alleen plezier 
eenzaamm zijn eenzaam 
wee horen bij elkaar samen 
jee schiet erbij over samen 
niett alleen willen zijn samen alleen 
omm je sociaal veilig te stellen veilig 
iemandd hebben die voor je zorgt zorgen 
hett is een modeverschijnsel mode 
bijj iemand horen horen bij 
pittigg he liefde 
lieff he liefde 
omm een hoop liefde te hebben liefde 
omm niet alleen te wezen alleen 
jee kunt je aandacht kwijt aandacht 
jee kunt ze op hun donder geven als het zo uitkomt agressie 
agressiee erop afreageren agressie 
eenn liefde liefde 
geenn behoefte aan dieren en kinderen hebben behoefte 
heell egoistisch heel erg met zichzelf bezig zijn egoisme 
mannenn onder elkaar man 
samenn sterk samen 
mensenn willen niet alleen wezen alleen 
jee wilt op iets terug kunnen vallen samen 
alss er wat is heb je andere mensen nodig samen 
iederr mens heeft een ander nodig voor leuke dingen voor 
naree dingen samen 
tee kunnen delen, van je af te kunnen praten delen 
gedeeldee smart is halve smart samen delen 
datt je het gevoel hebt niet alleen te zijn alleen 
menss wil niet alleen in een hutje op de hei zitten alleen 
omm geld te verdienen geld 
omdatt ze zich anders misschien vervelen verveling 
omm het sociaal contact die de mensen hebben contact 
omm dingen te maken prestatie 
eenn tevreden gevoel tevreden 
mensenn helpen helpen 
omm jezelf prettig te voelen prettig 
helpenn uit medelijden helpen medelijden 
omdatt je het voor jezelf prettig vindt om een ander te helpen prettig helpen 
omdatt je weet dat een ander er blij mee is blij 
jee wilt je af en toe afzonderen alleen 
voorr jezelf zijn egoisme 
opp een gegeven moment ben je er klaar mee en moet je er 
vandaann diverse 
dann moet je naar een eigen plek eigen plek 
hett terug trekken van anderen vandaan eigen plek 
omm een eigen gezin te stichten gezin 
eenn eigen leven willen hebben eigen leven 
lekkerr lui in het zonnetje lui 
hett staat romantisch romantisch 
hijj wil genieten van het niksen genieten 
aann rust toe rust 
iemandd die zich niet wil vervelen verveling 
hijj wil zijn energie kwijt diverse 
voorr de spanning spannend 
hett moet niet te sloom wezen spannend 
hett geeft een tevreden gevoel als je dat de baas kan tevreden 
hett naapen van elkaar immiteren 
viess vet varken vies 
datt komt als vies over vies 
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inter -- fot o uitspraa k 
view w 

waarde nn waarde n 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

10 0 

12 2 

12 2 

12 2 

12 2 

12 2 

12 2 

12 2 

12 2 

13 3 

13 3 

13 3 

13 3 

13 3 

13 3 

13 3 

14 4 

14 4 

14 4 

14 4 

14 4 

14 4 

14 4 

14 4 

14 4 

15 5 

15 5 

15 5 

15 5 

15 5 

15 5 

15 5 

15 5 

15 5 

15 5 

16 6 

16 6 

16 6 

16 6 

16 6 

16 6 

16 6 

16 6 

16 6 

16 6 

18 8 

18 8 

18 8 

18 8 

18 8 

18 8 

18 8 

18 8 

18 8 

19 9 

19 9 

20 0 

20 0 

20 0 

20 0 

ordinairigg vies 
geenn controle hebben over zichzelf 
beetjee a-sociaal 
zeerr elegant 
heell chique 
hijj leeft maar raak 
datt zijn mensen van stand 
hebbenn zich meer onder controle 
omdatt ze at van kinds af aan al geleerd hebben naar de kerk 
tee gaan 
inn God te geloven 
ietss van je af kunnen zetten 

alss God het wil dan zal het wel zo moeten 
alss God wil dat het gebeurt, dan leggen ze zich er bij neer 
hett is een gewoonte die je vindt dat je moet doen 
enn dan zijn ze tevreden 
hett geeft een veilig gevoel 
alss beschermer van het land 
eenn president komt zo kil over 
omdatt het koningshuis zoveel kost 
omdatt ze meer hebben dan een ander 
alss ik de koningin was dan was het niet gebeurd 
omm het land te verdedigen 
jee wilt jezelf verdedigen 
toenn ging het kwaadschiks en nu goedschiks 
weett niet of het allemaal wel zo nodig is 
mensenn willen steeds meer weten, meer uitvinden, alles beter 
willenn maken 
mensenn willen ouder worden 
alss mensen ouder worden zijn ze met hun verleden bezig 
dee toekomst hoeft niet meer, want die maken ze toch niet meer 
jongerenn willen weten hoe dingen gaan, zodat ze kunnen regelen 
dingenn in de hand kunnen hebben 
zee willen het liefst dat alles gaat zoals zij dat willen 
zoalss zij het doen is het goed 
zekerheid d 
komtt erg somber over 
naar,, naargeestig 
ditt geeft mensen een vrij gevoel 
zoo open, mooi 
hett is wild, ruig 
benauwd d 
ditt is ook iets van moeten 
ditt is vuil, dat is schoon 
hett ziet er frisser uit 
onaangenaam m 
dann voel je je prettig 
jee ziet er dan beter uit 
hett geeft fleur aan de mens 
hett hoort erbij 
mesnenn willen zich altijd van hun beste kant laten zien 
hett is ook uiterlijk 
iedereenn wil er leuk uitzien 
mensenn houden van vriendelijke dingen 
mensenn houden van mooi 
schijntt een onvrede te zijn in de mens 
gezellig g 
zoo pinnig 
vann het lieve sexsymbooltje naar iemand die geen stap voor je 
opzijj gaat 
eenn ongemakkelijk type 
misschienn niet tevreden met haar leven 

vies s 
discipline e 
sociaal l 
elegant t 
chique e 
discipline e 
status s 
discipline e 

leren n 
geloven n 
vann je af 
zetten n 
God d 

God d 

gewoonte e 
tevreden n 
veilig g 
beschermig g 
ki l l 

kosten n 
bezit t 
bezit t 
verdedigen n 
verdedigen n 
kwaadschiks s 
nodigg zijn 

kennis s 
oud d 

oud d 

fatalisme e 
jong g 
diverse e 
baas s 
baas s 
zekerheid d 
somber r 
naar r 
vrij j 
open n 
wild d 
benauwend d 
moeten n 
vuil l 
schoon n 
aangenaam m 
prettig g 
beter r 
leuk k 
erbijj horen 
diverse e 
uiterlijk k 
leuk k 
houdenn van 
mooi i 
vrede e 
gezellig g 
pinnig g 

baas s 
makkelijk k 
tevreden n 

ordinair r 

gewoonte e 
God d 

moeten n 
berusting g 
moeten n 

goedschiks s 

verbeteren n 

regelen n 

regelen n 
regelen n 

naargeestig g 

mooi i 
ruig g 

schoon n 

vriendelijk k 

lief f 
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inter -- fot o uitspraa k 
view w 

waarde nn waarde n 

10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 

10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 

20 0 
20 0 
20 0 
20 0 
20 0 
20 0 
21 1 
21 1 
21 1 
21 1 
22 2 
22 2 
22 2 
22 2 
22 2 
22 2 
22 2 
23 3 
23 3 
23 3 
23 3 
23 3 
23 3 

23 3 
23 3 
23 3 
23 3 
25 5 
25 5 
25 5 
25 5 
25 5 
25 5 
25 5 
25 5 
25 5 
25 5 

teveell van het goede diverse 
ditt is een dommig typetje dom 
eenn dom blondje dom 
beetjee provocerend provoceren 
datt de wereld een tranendal is diverse 
zee wil zichzelf toch mooi maken mooi 
diee treurt omdat ze iets missen of kwijtraken diverse 
mensenn zijn bang voor onzekerheden angst 
dee angst voor het dood gaan angst 
gelovenn dat er wat na de dood is dood 
hett is niet naar, want die lacht naar 
hett verzorgen van iets zorgen 
hett helpen wat je ermee doet helpen 
hett is geen medelijden medelijden 
hett is een plicht om mensen te helpen plicht 
hett goede hart goed 
eenn goede imborst goed 
omm anderen de baas te zijn baas 
machtt hebben over een ander macht 
dominantt zijn baas 
hett meer willen zijn als een ander diverse 
mensenn iets laten doen wat ji j wilt macht 
hett zijn de regeltjes en daar moet je je aan houden anders 
pakkenn ze je orde 
omm de maatschappij zo goed mogelijk te laten verlopen orde 
jee wilt macht hebben je wilt de baas zijn macht 
hijj was verschrikkelijk jaloers jaloers 
onmachtt onmacht 
dingenn willen regelen regelen 
jee hebt bepaalde ideeën en die wil je naar buiten brengen diverse 
hett is een of ander streven diverse 
machtsgevoell macht 
datt iemand denkt dat hij de hele wereld kan verbeteren verbeteren 
datt je niet anders kan overmacht 
hett is een roeping roeping 
waarr je mee omgaat wordt je mee besmet mee omgaan 
meerr overwicht hebben macht 
meerr kennis hebben kennis 

dood d 
geloven n 

helpen n 

baas s 
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Bij lag ee C: Beschrijvin g va n de inkrimpin g va n he t aanta l foto' s 
va nn 36 naa r 22 

Inn tabel C1 staat een beschrijving van de oorspronkelijke 36 foto's die correspon
derenn met de 36 domeinen die in grote lijnen het leven van een mens beschrijven. 

Tabell  C1 Beschrijvin g van de oorspronkelijk e foto' s die in het eerst e proefintervie w 

zijnn gebruik t 

num -- Omschrijvin g fot o of fotocollag e 
mer r 

11 geboortekaartje 
22 foto van kind met bijtring 
33 schoollokaal met leerlingen 
44 boekenkasten 
55 groep jongens (gabbers) met graffiti op achtergrond 
66 tijgers die elkaar kopjes geven 
77 naakt stel zonder gezicht 
88 oudere dame met stel hondjes 
99 collage: allerlei pakjes/schilderij van Jan Steen 

100 lady Diana omringd door fotografen 
111 twee vrienden 
122 gezin met vader, moeder en 6 kinderen 
133 collage: man die trap op gaat, vrouw achter beeldschermen, mannen die muur repareren, 

advocatenn met elkaar in gesprek 
144 collage: stel voor huis met huizenkrant, huis in Frankrijk met bord 'a vendre' 
155 collage: man in hangmat, jongen in kano (wildwatervaren), drie mensen op ski's 
166 collage: schilderij van lezende vrouw, stel aan het joggen, mensen op strand in de regen die 

wielrennerss bekijken 
177 collage: dikke man met tatoeages in volksbuurt, chique vrouw met kelner in luxe omgeving 
188 lege kerk, sober gotisch ingericht, 
199 foto met veel rook, erg donker, geeft zeer vieze indruk 
200 collage: opening Staten Generaal, militairen met lintjes in rust 
211 een stel koeien die in de camera kijken 
222 raket op lanceerplatform 
233 stukje ongerepte natuur (Noors aandoend) met hangbrug 
244 stukje typisch Nederlands landschap 
255 jongen in rolstoel met geamputeerd been 
266 allerlei make-up spullen 
277 vrouw die grote schaal met chocolade voor zich heeft staan en daarvan snoept 
288 Brigitte Bardot als jonge en als oudere vrouw 
299 kerkhofje in bosrijke omgeving, allemaal dezelfde kruisen 
300 collage: (blanke)vrouwen die eten uitdelen aan rij mensen (negers)/oude dame die alleen in een 

zaall zit van een verzorgingshuis, ze kijkt naar buiten 
311 collage: kinderen met grote pakken op de rug, met man met geweer/uitgemergelde kinderen 
322 twee soldaten met geweer met zeer kort haar 
333 politieagent die met hond een man arresteert 
344 koningin met ministers op de trappen voor staatsiefoto 
355 Clinton en Dole met nog twee andere heren in een kamer (met onderschrift) 
366 Neger met veel bloed op zijn gezicht. Hij is of in elkaar geslagen of heeft een ongeluk gehad 

Mett de foto's uit tabel C1 zijn de eerste proefinterviews afgenomen. Bij het eerste 
proefintervieww is begonnen met de natural grouping van de waarden op de kaart
jes.. Daarna zijn de 36 foto's aan de respondent voorgelegd. Bij hett voorleggen van 
dee foto's is er in eerste instantie van uitgegaan dat de respondent spontaan over 
dee foto's zou gaan vertellen. De interviewer kan dan via vragen steeds dieper op 
hett onderwerp ingaan zoals bij laddering. Het eerste interview is op deze manier 
uitgevoerd.. De respondent blijkt inderdaad in staat om zelf bij iedere foto iets te 
vertellen.. Het hele interview, inclusief de natural grouping duurt ruim drie uur, 
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waarbijj de laatste foto's duidelijk minder aandacht hebben gekregen dan de eer
ste.. Het is zowel voor de respondent als voor de onderzoeker zeer vermoeiend. 

All tijdens het eerste proef interview ontstaat de indruk dat de natural grouping 
wellichtt niet nodig is om waardeomschrijvingen te vinden. De foto's op zich spre
kenn voldoende voor zichzelf om de respondent aan het praten te krijgen. Daarom 
iss bij het tweede proefinterview de natural grouping weggelaten en de indruk bij 
hett eerste proefinterview, dat natural grouping vooraf niet nodig is, blijkt juist te 
zijn.. Het is overbodig om de respondent vooraf duidelijk te maken wat een waar
dee is. Door het vervallen van de natural grouping is er nu meer tijd voor het inter
vieww en dus ook voor de laatste foto's. 

Eenn andere aanpassing na het eerste proefinterview is het vervangen van een aan
tall foto's, omdat ze onbedoelde (levens)situaties oproepen. De foto's waarvoor dit 
geldt,, staan in tabel C2a. 

Tabell C2a Foto' s die vervange n zijn 

Fotoo 6: De tijgers zijn vervangen, omdat ze behalve het knuffelen en lief zijn voor 

elkaar,, ook de vechtlust als waarde naar boven haalden. Deze waarde werd alleen maar 

gevondenn op grond van de tijgers en is daarom te foto gebonden. De tijgers zijn ver

vangenn door de volgende collage: een stel dat stukjes brood aan elkaar voert/bruids

paarr met familie bij burgerlijke stand. 

Fotocollagee 9: De pakjes en het schilderij van Jan Steen zijn te onduidelijk; responden

tenn maken er hele verhalen bij die niet ter zake doen. Daarom is de collage vervangen 

doorr een foto van een terrasje met veel mensen. 

Fotoo 25: De jongen met het geamputeerde been verwijst naar gehandicapt zijn in plaats 

vann naar gezondheid. Daarom is de foto vervangen door een foto die meer algemeen is. 

Eenn ziekenhuis met een gewonde op een brancard op de voorgrond en een dokter die 

erbijj staat. 

Fotoo 34: Koningin met ministers lijkt te veel op foto met opening Staten-Generaal. 

Daaromm vervangen door foto met alleen ministers en kamerleden. 

Naa vier proef interviews is de fotoserie opnieuw kritisch bekeken. Respondenten 
krijgenn het gevoel in kringetjes rond te draaien, hetgeen leidt tot irritatie. De 
opmerkingg "dat heb ik bij de vorige foto ook al gezegd", is meerdere malen 
gemaakt.. Daarom zijn sommige foto's samengevoegd tot collages, terwijl een aan
tall andere foto's geheel is verwijderd (tabel C2b). 

199 9 



Tabell C2b Foto' s die zijn verwijder d of samengevoeg d 

Fotoo 10 {Lady Di): Lady Di is te specifiek. Bij de trouwerij (foto 5) kan ook een niet goed 

aflopendee relatie aan de orde komen. Deze foto is dan niet meer nodig. De oorspronke

lijkee emotie 'haat' kwam er in alle vier de interviews niet uit. 

Fotoo 21 (Koeien): Nieuwsgierige koeien zijn te specifiek op nieuwsgierigheid gericht. 

Nieuwsgierigheidd wordt bij andere foto's al genoemd en hoeft niet apart gestimuleerd 

tee worden. 

Fotoo 31 (Kinderen met pakken op de rug, en uitgemergelde kinderen): Respondenten 

gevenn aan dat ze daar 'niets mee kunnen'. Er worden geen andere waarden gegene

reerdd dan bij foto 30 (zorg voor anderen). Respondenten geven te kennen dat dit soort 

foto'ss hun een machteloos gevoel geeft, omdat ze er niets aan kunnen veranderen. 

Foto'ss 1, 2 en 12 (Geboortekaartje, kind met bijtring en gezin met 6 kinderen). 

Foto'ss 6 en 7 (Partners, trouweri j , naakt stel). 

Foto'ss 9 en 11 (Terrasje en vrienden). 

Foto'ss 19, 23 en 24 (Milieuvervuiling, woeste ongerepte natuur en Hollands landschap). 

Fotoo 32 (Soldaten met haarband) wordt aangevuld met een foto die meer richting vrede 

gaatt (Israëli's met vlaggen en borden met opschrift 'peace now'). 

Foto'ss 34 en 35 (Landelijke en internationale politiek). 

Fotoo 33 wordt vervangen door foto van groepje agenten die persoon hebben gearresteerd. 

Dee vorige foto (agenten met hond die man arresteren) gaf veel bijeffect. Opmerkingen 

als:: "het kan wel wat minder", "ze hebben die man al, moet die hond dan ook nog bij

ten" ,, zijn door respondenten gemaakt. 

Dee nieuwe foto 33 wordt samengevoegd met foto 36. Foto 36 is echter eerst vervangen 

doorr 'een man die wordt doodgeschoten'. De foto die eerst is gebruikt (neger met 

bebloedd hoofd), leidt de respondent richting ras en niet richting geweld. 

Err zijn nu nog 25 foto's of fotocollages over. Als de keuze juist is, vertellen de 
respondentenn bij de nieuwe collages eenzelfde soort verhaal als voorheen bij de 
lossee foto's. Na het zevende proef interview worden er toch nog een paar foto's uit 
dee serie verwijderd (tabel C2c) 

Tabell C2c Laatst e aanpassin g aan de stimul i 

Dee foto over vrijetijdsbesteding blijkt overbodig, omdat de waarden die hierbij 

genoemdd worden, overeenkomen met de waarden die bij de foto over vakantie worden 

genoemd. . 

Dee foto over gezondheid kan eruit, omdat gezondheid al bij het sporten aan de orde 

komtt en de foto zelf geen nieuwe waarden oproept. 

Dee foto over oorlog kan eruit, omdat vragen over oorlog en vrede ook bij de foto over 

koninginn en leger gesteld kunnen worden. 
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Uiteindelijkk is de tijd die het interview kost niet erg bekort, maar het interview 
looptt beter, omdat de respondent niet meer steeds hetzelfde voorgeschoteld 
krijgt.. De werkelijke interviewtijd ligt rond de 2,5 uur; hierbij is ook begrepen de 
ti jdd waarin de respondent nadenkt. Bij sommige foto's is die t i jd aanzienlijk. 
Inclusieff korte pauzes moet gerekend worden op een totaaltijd van 3 uur per inter
view. . 
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Bij lag ee D: Achtergrondvariabele n respondente n 
proe ff  interview s 

Inn tabel D1 staat de verdeling over de verschillende achtergrondvariabelen van de 
respondentenn die de proefinterviews hebben uitgevoerd. 

Tabell D1 Achtergron d variabele n respondente n proefintervie w 

Achtergrondvariabele nn Aanta l persone n 

Opleiding: : 

lbo,, mavo 5 

hbo,, wo 10 

Geslacht: : 

mann 8 

vrouww 7 

Woonplaats: : 

plattelandd 1 

dorpp 11 

stadd 3 

Leeftijd: : 

1 0 - 299 5 

3 0 - 499 4 

5 0 - 699 6 
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Bijlag ee E: Achtergrondvariabele n respondente n interview s 
Dee respondenten voor de interviews zijn geselecteerd uit het CentERpanel. In tabel 
E11 staat de verdeling van deze respondenten over de verschillende achtergrond
variabelenn en de beide fotoseries. 

Tabell E1 Achtergrondvariabele n respondente n interview s verdeel d ove r de beid e 

fotoserie s s 

Achtergrondvariabele n n Aanta ll  respondente n 

Seri ee A Seri ee B 

Fotoserie: : 

Lee f t i j d : : 

2 0 -- 30 

5 0 - 6 0 0 

Geslacht: : 

man n 

v rouw w 

Op le id ing : : 

lbo,, mavo 

havo,, mbo, v w o 

hbo,, w o 

Woonreg io : : 

noo rden n 

westen n 

oosten n 

zu iden n 

gro tee steden 

11 1 

6 6 

5 5 

5 5 

5 5 

3 3 

6 6 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

3 3 

Inn de tabellen E2a t/m c staan de resultaten van de kruistabellen die een overzicht 
gevenn van de verdeling van de respondenten over de verschillende demografische 
kenmerken. . 

Tabell  E2a Vergelijkin g van he t geslach t met de leeftij d van de respondente n 

Man n 

Vrouw w 

to taa l l 

20-30 0 

5 5 

5 5 

10 0 

leeft i j d d 

50-60 0 

5 5 

5 5 

10 0 

totaa l l 

10 0 

10 0 

20 0 
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Tabell  E2b Vergelijkin g van de leeftij d met de opleidin g van de respondente n 

20-300 jaar 

50-600 jaar 

t o t a a l l 

laag g 

3 3 

3 3 

6 6 

opleidingsnivea u u 

midde l l 

4 4 

5 5 

9 9 

hoo g g 

3 3 

2 2 

5 5 

totaa l l 

10 0 

10 0 

20 0 

Tabell  E 2c Vergelijkin g van het geslach t met de opleidin g van de respondente n 

Man n 

V r o u w w 

t o t a a l l 

laag g 

4 4 

2 2 

6 6 

opleidingsnivea u u 

midde l l 

5 5 

4 4 

9 9 

hoo g g 

1 1 

4 4 

5 5 

totaa l l 

10 0 

10 0 

20 0 
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Bijlag ee F: Proefonderzoe k naar afstande n tusse n de waarde n 
All in een vroeg stadium heeft CentERdata een proefonderzoek uitgevoerd om 
ervaringg op te doen met het meten van gepercipieerde afstanden tussen de waar
den.. Het panel is hiervoor verdeeld in 16 groepen die verschillende varianten van 
dee vragenlijst en de meetprocedure kregen voorgelegd. Dit proefonderzoek is uit
gevoerdd om te bekijken of: 
•• het meten van gepercipieerde afstanden tot interpreteerbare antwoorden 

leidt; ; 
•• de manier van meten voor de respondenten acceptabel is; 
•• er antwoordeffecten optreden die gecorrigeerd kunnen worden. 

Dee methode die bij het proefonderzoek is gebruikt, is als volgt. 

Err zijn in het proefonderzoek 7 sets waarden opgenomen: 

Sett A Set B Set C Set D 

dee baas zijn carrière maken doelen bereiken leider zijn 

blijj zijn boeiend zijn gelukkig zijn bezit hebben 

jee als individu een persoonlijkheid jezelf zijn van het leven 

opstellenn zijn ervaring door- genieten 

moederr zijn opvoeden geven creatief zijn 

Sett E Set F Set G 

delenn met anderen hulpvaardig zijn gezond leven 

speelss zijn evenwichtig zijn oog voor schoon-

sociaall zijn alleen zijn heid hebben 

strijdbaarr zijn bereid zijn tot vrij zijn 

compromissenn grappig zijn 

Dee waarden zijn zodanig gekozen dat de verwachting is dat set A, B, C en F op 
elkaarr lijken. De sets E en G lijken niet op set A en set D lijkt slechts in 1 waarde op 
sett A (leider zijn - de baas zijn). Van de afstanden tussen A, B, C en F onderling 
wordtt verwacht dat ze klein zijn in vergelijking met de afstanden tussen deze vier 
setss en de sets E en G. De afstand tussen enerzijds A, B, C en F en anderzijds D zou 
daartusseninn moeten liggen. 

Elkee respondent krijgt 12 waarden voorgelegd met de vraag om alle afstanden tus
senn de waarden aan te geven. De 28 waarden zijn daartoe verdeeld in 4 groepen: 
groepp 1: A, B, C 
groepp 2: A, D, E 
groepp 3: F, B, E 
groepp 4: A, F, G 
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Err  zij n twe e vraagvariante n gehanteerd : 
1.. De respondenten geven de gelijkheid aan met een getal tussen 1 en 1000: hoe 

groter,, hoe gel ijker. 
2.. De respondenten geven de gelijkheid aan door middel van de lengte van een 

lijnstuk:: hoe langer, hoe gelijker. 

Tenslott ee zijn er twe e volgorde s gehanteerd : 
1.. De volgorde zoals hierboven is beschreven (met de waarden in de volgorde 

waarinn ze in de sets staan en de sets zoals beschreven in de groepen); de 
vraagvolgordee was: waarde 1 tegen waarde 2, .... waarde 12, waarde 2 tegen 
waardee 3, ..., waarde 12, enzovoorts. 

2.. De omgekeerde volgorde, dus waarde 12 tegen waarde 11, ..., waarde 1, 
waardee 11 tegen waarde 10,..., waarde 1, enzovoorts. 

Inn het totaal had iedere respondent 12*11/2 = 66 waarden te beoordelen. Het 
proefonderzoekk is uitgevoerd onder 1000 respondenten van het CentERpanel van 
CentERdata. . 

Dee respondenten die met behulp van een getal de afstand tussen de waarden 
moetenn bepalen, hebben achtereenvolgends de volgende computerschermen te 
zienn gekregen. Voor de respondenten die met een lijn de afstand moeten aange
ven,, zijn de schermen soortgelijk, maar dan met uitleg over het tekenen van lijnen. 

InIn het leven bestaan allerlei waarden. Dat zijn gedragingen of toestanden waarvan men

senn het de moeite waard vinden om die in hun leven na te streven. Deze week vragen we 

uu om mee te werken aan een proefonderzoek naar de vergelijking van waarden. 

Wee laten u elke keer twee begrippen zien en vragen u dan in hoeverre deze begrippen 

naarr uw mening met elkaar te maken hebben. 

Hett gaat er NIET om wat u ZELF van de waarden vindt. Het gaat er steeds om hoeveel 

dee begrippen naar uw mening MET ELKAAR TE MAKEN HEBBEN. 

UU kunt aangeven in hoeverre de begrippen met elkaar te maken hebben door een getal 

tussenn 1 en 1000 in te typen. Als de begrippen heel veel met elkaar te maken hebben 

geeftt u 1000 aan. Als de begrippen helemaal niet met elkaar te maken hebben geeft u 

11 aan. 

Dus:: hoe MEER twee begrippen met elkaar te maken hebben, des te GROTER het getal 

datt u intypt. 

UU kunt alle getallen van 1 tot en met 1000 gebruiken. 

InIn hoeverre hebben de volgende begrippen met elkaar te maken? 

UU kunt een getal invullen van 1 tot en met 1000 en op ENTER drukken. 

11 = heel weinig 

10000 = heel veel 

dee baas zijn 

blijj zijn 
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Dee resultate n van het proefonderzoek : 
Hett beoordelen met getallen heeft niet tot klachten geleid over de lengte van de 
vragenlijst2.. Het tekenen van lijnstukken is in deze opzet echter onacceptabel 
traag.. Voor 66 vragen moest steeds met de cursortoetsen een positie op de regel 
wordenn bepaald. Deze vorm van dataverzameling zal in het hoofdonderzoek daar
omm zeker niet worden gebruikt en zal ook hier in de verdere analyses buiten 
beschouwingg blijven. 

Voorr de analyses is gekeken naar afstanden: hoe groter de afstand tussen twee 
waarden,, hoe groter de gepercipieerde ongelijkheid. Daartoe is de score van de 
gepercipieerdee gelijkheid x getransformeerd naar 1000- x. 

Dee gemiddeldee afstand tussen de waarden uit twee verschillende groepen X en Y 
gevenn we aan met d(X,Y). De gemiddelde afstand van de waarden binnen een 
groepp X geven we aan met d(X,X). Met deze notatie kunnen we op basis van de 
wijzee waarop de groepen geconstrueerd zijn de volgende hypothese formuleren: 

Overr de groepen heen geldt een ongelijkheidsrelatie; voor de gemeten afstanden 
geldt: : 

d(A,B),d(A,B), c/CAO, d(A,F), d(B,Q, d(B,F), d(C,F) 

<< d(A,D) 

<< d(A,E), d(B,E), d(F,E), d(A,G), d(F,G) 

Tabell  F1 Ruw e afstande n tusse n de 

A A 

AA 636.63 

BB 548.54 

CC 470.85 

DD 520.25 

EE 549.00 

FF 595.45 

GG 659.35 

B B 

548.54 4 

511.48 8 

464.40 0 

--
520.04 4 

562.91 1 

--

C C 

470.85 5 

464.40 0 

445.70 0 

--
--
--
--

groepe nn waa 

D D 

520.25 5 

--
--

531.81 1 

546.54 4 

--
--

rde nn voorzove r gemete n 

E E 

549.00 0 

520.04 4 

--
546.54 4 

537.59 9 

540.36 6 

--

F F 

595.45 5 

562.91 1 

--
--

540.36 6 

634.13 3 

712.51 1 

G G 

659.35 5 

--
--
--
--

712.51 1 

712.10 0 

Zonderr formele toets blijkt uit tabel F1 dat deze hypothese slechts ten dele door de 
dataa wordt gesteund. Set G springt er inderdaad uit, maar de sets D en E gedragen 
zichh niet duidelijk anders dan de sets A, B, E en F. Veeleer is het zo dat de afstand 
vann F tot A en B relatief groot is. 

22 De deelnemer s aan het CentERpane l word t aan het eind e van ieder e vragenlijs t gevraag d of ze nog opmerkinge n 
hebbe nn over het gemaakt e onderzoe k en of 2e een beoordelin g wille n geven of en in welk e mate het onderwer p 
boeien dd is, het gemak waarme e de vrage n beantwoor d kunne n worden , de duidelijkhei d van de vragen , de lay-ou t 
vann de vragenlijs t en de tij d die het invulle n kost . 
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d(A,A) ) 

d(A,A) ) 

d(A,A) ) 

d{B,B) ) 

d(B,B) ) 

d(E,E) ) 

d(E,E) ) 

d(F,F) ) 

d(F,F) ) 

== 623 

== 619 

== 668 

-- 534 

== 487 

== 544 

== 540 

== 616 

== 651 

Ondankss het partieel onjuist zijn van de bovenstaande hypothese, is het toch 
mogelijkk om een ander fenomeen te onderzoeken, namelijk in welke mate de 
onderlingee afstanden binnen een set afhankelijk zijn van de afstanden binnen en 
tussenn andere sets die in dezelfde groep worden aangeboden. Daartoe wordt het 
gedragg van set A in de groepen 1 en 2 vergeleken met groep 4 en het gedrag van 
sett B in groep 1 vergeleken met groep 3. 

Gemiddeldee afstand groep 1 exclusief d(A,A); 491 
Gemiddeldee afstand groep 2 exclusief d(A,A); 537 
Gemiddeldee afstand groep 4 exclusief d(A,A); 659 
Gemiddeldee afstand groep 1 exclusief d(B,B); 504 
Gemiddeldee afstand groep 3 exclusief d(B,B); 550 
Gemiddeldee afstand groep 2 exclusief d(E,E); 548 
Gemiddeldee afstand groep 3 exclusief d(E,E); 549 
Gemiddeldee afstand groep 3 exclusief d(F,F); 537 
Gemiddeldee afstand groep 4 exclusief d(F,F); 659 

Err zijn verschillen tussen de groepen, maar daarin is geen wetmatigheid te ont
dekken.. Zo valt in de groepen die allemaal set A bevatten, het grootste gemiddel
dee van de afstanden tussen de waarden zonder A (659) samen met het grootste 
gemiddeldee van de afstanden binnen A zelf (668). Maar in de groepen die set B 
bevatten,, valt het grootste gemiddelde van de afstanden tussen de waarden zon
derr B (550) samen met het kleinste gemiddelde van de afstanden in B zelf (487). 
Omdatt er geen regelmaat in deze structuren zit, is de enige mogelijkheid om volg
orde-- en contexteffecten zoveel mogelijk uit te sluiten, de respondenten ieder een 
eigen,, van andere sets afwijkende, waardeset ter vergelijking aan te bieden en 
daarbijj volgordes en contexten maximaal te variëren. 

Conclusies: : 
•• Het meten van gepercipieerde afstanden leidt wel degelijk tot interpretabele 

antwoorden. . 
•• De methode waarbij respondenten afstanden moeten bepalen op een schaal 

vann 1 tot 1000 is acceptabel, maar kan beperkt worden tot een schaal van 1 
tott 10. Respondenten blijken over het algemeen te kiezen voor de honderd
tallen,, hetgeen neerkomt op een keuze voor 1 tot en met 10. Het aantal van 
666 combinaties is wel het maximum wat een respondent nog aankan. Dit kan 
wordenn afgeleid uit de opmerkingen die de respondenten achteraf over de 
vragenlijstt hebben gemaakt. 

•• Volgorde-effecten en contexteffecten treden wel op en zijn statistisch signifi
cant,, maar zijn voor het onderzoek niet relevant. Door het grote aantal 
respondentenn (uiteindelijk ruim 2500) vallen de effecten tegen elkaar weg. 

Inn tabel F2 volgen een aantal ruwe afstanden, gesorteerd. Waarden die bij 'baas 
zijn'' hoog scoren zijn 'leider zijn', 'strijdbaar zijn', 'carrière maken', daarentegen is 
dee combinatie tussen 'baas zijn' en 'oog voor schoonheid hebben', 'grappig zijn' of 
'gezondd leven' bijzonder laag. Kennelijk wordt een baas in Nederland niet geacht 
daarr belangstelling voor te hebben. 

208 8 B I J L A G E N N 



Tabell  F2 Overzich t van waarde n in volgord e van belangrijkhei d in vergelijkin g met de 

waard ee 'de baas zijn ' 

dee baas zij n 309.87 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

e. . 
7. . 

8. . 

9. . 

10. . 

11 . . 

12. . 

13. . 

14. . 

15. . 

16. . 

17. . 

18. . 

19. . 

20. . 

2 1 . . 

22. . 

23. . 

24. . 

25. . 

26. . 

27. . 

le iderr zi jn 

str i jdbaarr z i jn 

carr ièree maken 

eenn persoonl i jkhe id z i jn 

doelenn bereiken 

ervar ingg doorgeven 

bezi tt hebben 

evenwicht igg z i jn 

opvoeden n 

bere idd zi jn t o t compromissen 

sociaall z i jn 

jezel ff zi jn 

creat ieff z i jn 

moederr z i jn 

al leenn zi jn 

jee als ind iv idu opstel len 

delenn met anderen 

hu lpvaard igg zi jn 

vr i jj z i jn 

vann het leven gen ie ten 

boe iendd z i jn 

ge lukk igg zi jn 

speelss z i jn 

b l i jj z i jn 

gezondd leven 

grapp igg zi jn 

oogg voor schoonheid hebben 

gemidd . . 

232.38 8 

423.20 0 

431.39 9 

451.18 8 

453.11 1 

476.67 7 

512.77 7 

518.41 1 

554.47 7 

570.92 2 

592.62 2 

593.57 7 

616.27 7 

617.92 2 

629.71 1 

629.98 8 

675.34 4 

678.53 3 

686.55 5 

711.35 5 

721.76 6 

729.76 6 

763.63 3 

770.38 8 

776.24 4 

831.72 2 

839.52 2 

st.dev . . 

287.04 4 

332.34 4 

326.83 3 

330.82 2 

323.43 3 

339.93 3 

334.81 1 

358.58 8 

313.82 2 

343.44 4 

334.27 7 

334.06 6 

331.73 3 

323.74 4 

342.85 5 

330.32 2 

301.26 6 

317.86 6 

320.86 6 

283.93 3 

300.99 9 

283.99 9 

249.94 4 

271.82 2 

287.06 6 

219.61 1 

241.12 2 

n n 

225 5 

225 5 

212 2 

212 2 

212 2 

212 2 

225 5 

217 7 

212 2 

217 7 

225 5 

212 2 

225 5 

654 4 

217 7 

654 4 

225 5 

217 7 

217 7 

225 5 

212 2 

212 2 

225 5 

654 4 

217 7 

217 7 

217 7 

Bijj de waarde 'moeder zijn' (tabel F3) scoren, zoals verwacht zou kunnen worden, 
'opvoeden',, 'ervaring doorgeven' en 'delen met anderen' hoog, terwijl 'alleen 
zijn',, 'vrij zijn' en 'carrière maken' niet met 'moeder zijn' te rijmen valt volgens de 
respondentenn in de proefmeting. 
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Tabell F 3 Overzich t van de waarde n in volgord e va n belangrijkhei d in vergelijkin g met 

dee waard e 'moede r zi jn ' 

moederr zijn 320.76 gemidd. st.dev. n 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

9. . 

10. . 

1 1 . . 

12. . 

13. . 

14. . 

15. . 

16. . 

17. . 

18. . 

19. . 

20. . 

2 1 . . 

22. . 

23. . 

24. . 

25. . 

26. . 

27. . 

opvoeden n 

ervaringg doorgeven 

delenn met anderen 

gelukkigg zijn 

hulpvaardigg zijn 

sociaall zijn 

creatieff zijn 

vann het leven genieten 

jezelff zijn 

blijj zijn 

bereidd zijn tot compromissen 

doelenn bereiken 

strijdbaarr zijn 

evenwichtigg zijn 

speelss zijn 

eenn persoonlijkheid zijn 

boeiendd zijn 

leiderr zijn 

gezondd leven 

dee baas zijn 

bezitt hebben 

oogg voor schoonheid hebben 

jee als individu opstellen 

grappigg zijn 

carrièree maken 

vrijj zijn 

alleenn zijn 

173.97 7 

266.19 9 

359.02 2 

366.45 5 

377.34 4 

392.88 8 

413.12 2 

421.07 7 

424.17 7 

429.18 8 

431.88 8 

453.57 7 

484.12 2 

495.94 4 

507.72 2 

522.48 8 

548.78 8 

557.41 1 

571.12 2 

617.92 2 

623.66 6 

680.30 0 

720.21 1 

753.07 7 

766.02 2 

766.59 9 

836.18 8 

264.72 2 

276.65 5 

333.31 1 

321.17 7 

350.63 3 

339.22 2 

335.57 7 

326.90 0 

329.20 0 

347.18 8 

351.59 9 

328.80 0 

347.29 9 

357.08 8 

343.53 3 

337.62 2 

332.59 9 

330.81 1 

358.21 1 

323.74 4 

335.94 4 

330.75 5 

296.44 4 

288.95 5 

257.27 7 

273.91 1 

241.39 9 

212 2 

212 2 

225 5 

212 2 

217 7 

225 5 

225 5 

225 5 

212 2 

654 4 

217 7 

212 2 

225 5 

217 7 

225 5 

212 2 

212 2 

225 5 

217 7 

654 4 

225 5 

217 7 

654 4 

217 7 

212 2 

217 7 

217 7 
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Bijlag ee G: Het bepale n van de afstande n tusse n de waarde n 
Bijj het hoofdonderzoek is het aantal waarden waartussen de afstand moet wor
denn bepaald, vele malen groter dan in het proefonderzoek. In hoofdstuk 3 is reeds 
aangegevenn dat het aantal waarden dat de 1000 te boven gaat, is ingekrompen 
tott 160. Toch zijn ook die 160 waarden nog te veel om aan iedere respondent voor 
tee leggen. 160 waarden betekent 12720 combinaties. Het proefonderzoek wijst uit 
datt 66 ongeveer het maximum aantal afstanden is, dat een respondent nog bereid 
iss te beoordelen. Daarom wordt voor het definitieve onderzoek gekozen voor een 
indelingg in kleine groepjes die zodanig over de respondenten worden verdeeld, 
datt iedereen andere combinaties krijgt voorgelegd. 

Dee 160 waarden worden in een matrix van 160 bij 160 gezet. Deze matrix wordt 
horizontaall en vertikaal in 20 groepjes van 8 waarden verdeeld. Op deze manier 
ontstaann er 190 vierkanten van 8*8 waarden, ofwel 64 combinaties; zie figuur G1. 
Opp de diagonaal ontstaan er 20 driehoeken met 28 combinaties, ledere respon
dentt krijgt of 1 vierkant of 2 driehoeken met waardecombinaties voorgelegd. 
Opp deze manier kunnen alle afstanden door 200 respondenten 1 keer worden 
bepaald.. Doordat de 160 waarden bij deze constructie 10 maal in willekeurige 
volgordee zijn gezet, kunnen zo 2000 respondenten alle afstanden 10 maal bepa
len,, waarbij de context waarin de waarden worden voorgelegd, steeds varieert. 
Hett voordeel hiervan is dat eventuele volgorde- en contexteffecten tegen elkaar 
wegvallen. . 

Hett resultaat is een afstandenmatrix van 160 bij 160 afstanden. Deze matrix vormt 
dee basis voor de factor- en clusteranalyses. 

Opzett afstandenonderzoek 
W 9 W m w i . w , ) W n w n w . --

1600 waarden: 

1900 vierkanten van 64 afstanden 
200 driehoeken van 28 afstanden 

perr respondent: 1 vierkant of 
22 driehoeken 

2000 respondenten dekken alles 
nummeringg afstanden variëren dezelfdee waarden 

Figuu rr  G 1 Wijz e waaro p de waardecombinatie s aan de respondente n zij n toegedeel d 

211 1 



Bij lag ee H: De eerst e zes factoren/dimensie s plu s de factorscore s 

Facto rr  1 
hogerr op komen 
fanatiekk zijn 
macht t 
doorzettingsvermogen n 
ambitiess hebben 
presteren n 
vakmanschap p 
jee eigen weg gaan 
vasthoudendd zijn 
eigenwijss zijn 
baass zijn 
gezagg hebben 
eenn doel hebben 
trots s 
zelfstandigheid d 
opstandigg zijn 
leren n 
intelligentt zijn 
kansenn krijgen 
aanzienn hebben 
gelijkk hebben/krijgen 
onafhankelijkk zijn 
spanningg (zelf gezocht) 
vooruitgang g 
stoerr zijn 
idealistischh zijn 
rijkk zijn 
eenn kick krijgen 
inn je onderhoud voorzien 
moedd hebben 
eigenn mening hebben 
keuzess maken 
capabell zijn 
hett druk hebben 
conditiee hebben 
overtuigendd zijn 
uitdagendd zijn 
nieuwsgierigg zijn 
eenn toekomst hebben 
actieff zijn 
grenzenn verleggen 
slankk zijn 
hett middelpunt zijn 
ervaring g 
alleenn zijn (vrijwillig) 
ietss maken 
luxe e 
sportieff zijn 
creatieff zijn 
(iets)) oplossen 
deftigg zijn 
spaarzaamm zijn 
eenn held zijn 
eenn hobby hebben 
eenn persoonlijkheid zijn 
eigenwaardee hebben 
err verzorgd uitzien 
goedd functioneren 
erkenningg krijgen 
serieuss zijn 
onsterfelijkk zijn 

-14.00 0 
12.68 8 

-12.65 5 
-12.30 0 
-12.28 8 
-10.83 3 
-10.43 3 
-10.04 4 
-10.00 0 

-9.85 5 
-9.22 2 
-8.72 2 
-8.69 9 
-8.59 9 
8.44 4 

-8.19 9 
-8.13 3 
-8.01 1 
-7.80 0 
-7.72 2 
-7.71 1 
-7.52 2 
-7.16 6 
-7.16 6 
-7.06 6 
-6.63 3 
-6.51 1 
-6.46 6 
-6.37 7 
-6.36 6 
-6.25 5 
-6.22 2 
-5.86 6 
-5.71 1 
-5.41 1 
-5.39 9 
-5.30 0 
-5.15 5 
-4.98 8 
-4.78 8 
-4.75 5 
-4.53 3 
-4.51 1 
-4.32 2 
-4.31 1 
-4.31 1 
-4.26 6 
-4.21 1 
-4.21 1 
-4.08 8 
-4.08 8 
-4.04 4 
-4.03 3 
-3.81 1 
-3.79 9 
-3.69 9 
-3.57 7 
-3.38 8 
-3.09 9 
-2.66 6 
-2.60 0 

verantwoordelijkk zijn 
objectieff zijn 
jongg blijven/zijn 
opp ti jd zijn 
zekerheid d 
modernn zijn 
geenn sleur hebben 
wijsheid d 
eenn goede smaak hebben 
netheid d 
spiegelenn aan 
volmaaktt zijn 
vaderlandsliefde e 
nuttigg zijn 
boeiendd zijn 
eenn nuchter persoon zijn 
vrijheid d 
interessee hebben 
eigenn plek hebben 
aantrekkelijkk zijn 
enthousiastt zijn 
belangstellingg voor cultuur 
nietss tekort komen 
rootss (wortels) hebben 
schoonn zijn 
gezondd zijn 
gehoorzaamm zijn 
mensenkenniss hebben 
democratischh zijn 
ongereptheid d 
geloven n 
optimistischh zijn 
traditiess bewaren 
onbezorgdd zijn 
ruimdenkendd zijn 
jezelff terugzien in je 
kinderen n 
herinnering g 
bijj de groep horen 
tevredenn zijn 
gewoonn zijn 
samenn werken 
geenn materialist zijn 
eenvoud d 
veiligheid d 
eerlijkk zijn 
geduldd hebben 
beleefdheid d 
oudd worden 
opvoeden n 
gelijkk zijn 
ontspanningg hebben 
contactt hebben met 
anderen n 
beschermen n 
humor r 
vertrouwen n 
tijdd hebben 
royaall zijn 
plezierr hebben 

-2.58 8 
-2.53 3 
-2.44 4 
-2.39 9 
-2.33 3 
-2.26 6 
-2.15 5 
-1.97 7 
-1.92 2 
-1.82 2 
-1.82 2 
-1.69 9 
-1.61 1 
-1.56 6 
-1.41 1 
-1.24 4 
-0.86 6 
-0.73 3 
-0.46 6 
-0.34 4 
-0.12 2 
0.10 0 
0.15 5 
0.23 3 
0.24 4 
0.41 1 
0.59 9 
0.99 9 
1.33 3 
1.47 7 
1.55 5 
1.77 7 
1.82 2 
2.13 3 
2.28 8 

2.59 9 
2.63 3 
2.70 0 
2.75 5 
2.78 8 
2.98 8 
3.05 5 
3.14 4 
3.26 6 
3.27 7 
3.62 2 
3.72 2 
3.81 1 
3.89 9 
3.99 9 
4.00 0 

4.47 7 
4.48 8 
4.49 9 
4.58 8 
4.67 7 
4.89 9 
4.90 0 

liefdee voor de natuur 
hebben n 
accepteren n 
jee prettig voelen 
blijj zijn 
rust t 
respectt hebben 
trouww zijn 
dankbaarr zijn 
genieten n 
kinderenn hebben 
niett jaloers zijn 
moederr zijn 
luisterenn naar iemand 
eenn goed mens zijn 
spontaann zijn 
behulpzaamm zijn 
begripp hebben voor 
seksuelee gemeenschap 
hebben n 
verdraagzaamm zijn 
verwennen n 
niett alleen zijn 
gelukkigg zijn 
zorgenn voor 
aardigg zijn 
aandachtt geven 
klaarr staan voor iemand 
geborgenheid d 
gastvrijj zijn 
romantischh zijn 
rekeningg houden met 
iemand d 
familiebandenn hebben 
gemoedelijkk zijn 
eenn fijn gezin hebben 
eenn partner hebben 
ietss voor iemand over 
hebben n 
vertederen n 
sfeer r 
gezelligheid d 
liefde e 
vriendschap p 
knuffelen n 

4.92 2 
5.04 4 
5.19 9 
5.58 8 
5.59 9 
5.73 3 
5.87 7 
6.07 7 
6.30 0 
6.35 5 
6.36 6 
6.48 8 
6.61 1 
6.79 9 
6.99 9 
7.27 7 
7.31 1 

7.62 2 
7.72 2 
7.76 6 
7.85 5 
7.98 8 
8.40 0 
9.14 4 
9.16 6 
9.29 9 
9.35 5 
9.54 4 
9.58 8 

9.67 7 
9.78 8 
9.84 4 
9.92 2 
9.96 6 

10.15 5 
10.99 9 
11.14 4 
11.38 8 
12.58 8 
12.95 5 
13.17 7 
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Facto rr  2 

luistere nn naar ieman d 

begri pp hebbe n voo r 

behulpzaa mm zij n 

verantwoordeli j kk  zij n 

mensenkenni ss hebbe n 
rekenin gg houde n me t 

ieman d d 
serieu ss zij n 

same nn werke n 

wijshei d d 
(iets )) oplosse n 

klaa rr  staa n voo r ieman d 

respec tt  hebbe n 

nutt i gg zij n 
beleefdhei d d 

verdraagzaa mm zij n 
ervarin g g 

democratisc hh zij n 
opvoede n n 

opp ti j d zij n 

gezagg hebbe n 

gedul dd hebbe n 
baass zij n 

objectie ff  zij n 
lere n n 

eerlij kk  zij n 
vertrouwe n n 

iet ss  voo r ieman d ove r 
hebbe n n 

vakmanscha p p 

aandach tt  geve n 

capabe ll  zij n 
goe dd functionere n 

bescherme n n 

intell igen tt  zij n 

eenn goe d men s zij n 
gelove n n 

t rou ww zij n 

eenn persoonlijkhei d zij n 

gehoorzaa mm zij n 

acceptere n n 

zorge nn voo r 

interess ee hebbe n 

hoge rr  op kome n 

eige nn menin g hebbe n 

overtuigen dd zij n 
vasthouden dd zij n 

traditie ss beware n 
eenn toekoms t hebbe n 

gastvri jj  zij n 

erkennin gg krijge n 

veilighei d d 

zelfstandighei d d 

keuze ss make n 

contac tt  hebbe n met 
andere n n 

doorzettingsvermoge n n 

ruimdenken dd zij n 

inn je onderhou d voorzie n 

moede rr  zij n 

vooruitgan g g 

nie tt  jaloer s zij n 

familiebande nn hebbe n 

prestere n n 

eigenwaard ee hebbe n 

-10.94 4 

-10.55 5 

-10.53 3 
-10.42 2 

-9.70 0 

-9.57 7 

-9.49 9 

-9.45 5 

-9.32 2 

-8.90 0 

-8.19 9 

-8.08 8 

-7.74 4 

-7.71 1 

-7.36 6 
-7.14 4 

-7.05 5 
-6.94 4 

-6.93 3 
-6.74 4 

-6.73 3 
-6.59 9 

-6.40 0 
-6.16 6 

-6.09 9 
-6.01 1 

-5.83 3 

-5.78 8 

-5.48 8 

-5.43 3 
-5.34 4 

-5.21 1 

-5.11 1 

-5.07 7 

-4.81 1 

-4.72 2 
-4.62 2 

-4.41 1 

-4.26 6 
-3.96 6 

-3.91 1 

-3.81 1 

-3.69 9 
-3.64 4 

-3.45 5 

-3.40 0 

-3.16 6 
-3.02 2 

-2.92 2 
-2.86 6 

-2.83 3 

-2.80 0 

-2.76 6 

-2.69 9 

-2.67 7 

-2.66 6 

-2.52 2 

-2.33 3 

-2.29 9 

-2.11 1 

-2.08 8 
-1.98 8 

zekerhei d d 
moe dd hebbe n 

spaarzaa mm zij n 

eenn nuchte r persoo n zij n 

kanse nn krijge n 

ambitie ss hebbe n 

bi jj  de groe p hore n 

vriendscha p p 
vaderlandsliefd e e 

gelij kk  zij n 

idealistisc hh zij n 

herinnerin g g 
gelij kk  hebben/krijge n 

aanzie nn hebbe n 

eenvou d d 
root ss (wortels ) hebbe n 

gemoedeli j kk  zij n 
mach t t 

grenze nn verlegge n 
nethei d d 

eenn doe l hebbe n 
belangstellin gg voo r 
cultuu r r 

he tt  dru k hebbe n 

aardi gg zij n 
volmaak tt  zij n 

nieuwsgieri gg zij n 

kindere nn hebbe n 

geborgenhei d d 

spiegele nn aan 

eenn fij n gezi n hebbe n 

gewoo nn zij n 

nie tt  allee n zij n 

geenn materialis t zij n 
iet ss  make n 

onafhankeli j kk  zij n 

liefd e e 
dankbaa rr  zij n 

eenn hel d zij n 

liefd ee voo r de natuu r 

hebbe n n 
jezel ff  terugzie n in j e 

kindere n n 

fanatie kk zij n 

boeien dd zij n 
eenn partne r hebbe n 

enthousias tt  zij n 
rus t t 

optimistisc hh zij n 

spontaa nn zij n 

onsterfelij kk  zij n 
allee nn zij n (vrijwillig ) 

jee eige n we g gaan 

deft i gg zij n 

vertedere n n 

creatie ff  zij n 
eigenwij ss  zij n 

eige nn ple k hebbe n 

eenn goed e smaa k hebbe n 

ou dd worde n 

royaa ll  zij n 
ti j dd hebbe n 

moder nn zij n 

humo r r 

opstandi gg zij n 

-1.96 6 

-1.96 6 

-1.88 8 
-1.72 2 

-1.68 8 
-1.48 8 

-1.32 2 

-1.28 8 

-1.16 6 
-1.07 7 

-1.07 7 

-1.03 3 

-0.95 5 
-0.92 2 

-0.91 1 
-0.83 3 

-0.73 3 
-0.62 2 

-0.51 1 
-0.34 4 

-0.16 6 

-0.13 3 
-0.07 7 

-0.05 5 
0.18 8 

0.25 5 
0.42 2 
0.47 7 

0.66 6 

0.66 6 
1.17 7 

1.23 3 

1.23 3 

1.29 9 

1.43 3 

1.50 0 

1.56 6 

1.67 7 

1.78 8 

1.83 3 
1.84 4 

1.92 2 

2.05 5 
2.18 8 
2.18 8 

2.24 4 

2.38 8 

2.50 0 

2.63 3 
2.71 1 

2.90 0 
3.21 1 

3.26 6 

3.31 1 
3.37 7 

3.45 5 
3.51 1 

3.98 8 

4.15 5 

4.22 2 

4.39 9 
4.54 4 

ongerepthei d d 

trot s s 

vrijhei d d 
jee pretti g voete n 

sfee r r 
schoo nn zij n 

rij kk  zij n 

actie ff  zij n 

gelukki gg zij n 

gezellighei d d 

tevrede nn zij n 

sportie ff  zij n 

he tt  middelpun t zij n 
stoe rr  zij n 

geenn sleu r hebbe n 
knuffele n n 

niet ss  tekor t kome n 
bli jj  zij n 

eenn hobb y hebbe n 
verwenne n n 

lux e e 
slan kk zij n 

uitdagen dd zij n 

spannin gg (zel f gezocht ) 

romantisc hh zij n 

conditi ee hebbe n 

err  verzorg d uitzie n 

seksuel ee gemeenscha p 

hebbe n n 

eenn kic k krijge n 

plezie rr  hebbe n 
ontspannin gg hebbe n 

gezon dd zij n 

jon gg blijven/zij n 

onbezorg dd zij n 
aantrekkelij kk  zij n 

geniete n n 

4.64 4 

4.69 9 

4.79 9 
4.92 2 

5.27 7 
5.41 1 

5.46 6 

5.80 0 
5.81 1 

6.03 3 
6.27 7 

6.55 5 

6.60 0 

6.81 1 

6.86 6 

6.93 3 

7.59 9 

7.97 7 

8.09 9 

8.29 9 
8.61 1 

8.91 1 
8.97 7 

9.17 7 

9.34 4 

9.52 2 

9.64 4 

9.68 8 
9.71 1 

9.77 7 

9.99 9 
10.07 7 

11.03 3 

11.19 9 

11.66 6 

11.83 3 
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Facto rr  3 
vaderlandsliefde e 
deftigg zijn 
trots s 
stoerr zijn 
aantrekkelijkk zijn 
onsterfelijkk zijn 
eenn held zijn 
rootss (wortels) hebben 
aanzienn hebben 
spiegelenn aan 
traditiess bewaren 
geloven n 
ongereptheid d 
macht t 
opstandigg zijn 
gelijkk hebben/krijgen 
eerlijkk zijn 
uitdagendd zijn 
royaall zijn 
rijkk zijn 
slankk zijn 
eigenwijss zijn 
luxe e 
bijj de groep horen 
trouww zijn 
hett middelpunt zijn 
gelijkk zijn 
respectt hebben 
eigenn plek hebben 
moedd hebben 
gehoorzaamm zijn 
vasthoudendd zijn 
familiebandenn hebben 
democratischh zijn 
eigenn mening hebben 
schoonn zijn 
geborgenheid d 
eenn goed mens zijn 
niett jaloers zijn 
err verzorgd uitzien 
eenn nuchter persoon zijn 
volmaaktt zijn 
zekerheid d 
eenn persoonlijkheid zijn 
eenvoud d 
overtuigendd zijn 
vertederen n 
vertrouwen n 
gezagg hebben 
beschermen n 
dankbaarr zijn 
beleefdheid d 
verwennen n 
liefde e 
aardigg zijn 
alleenn zijn (vrijwillig) 
romantischh zijn 
baass zijn 
herinnering g 
geenn materialist zijn 
gewoonn zijn 
zorgenn voor 
objectieff zijn 
eenn goede smaak hebben 
spaarzaamm zijn 

-10.92 2 
-10.47 7 
-9.47 7 
-9.05 5 
-8.87 7 
-7.93 3 
-7.87 7 
-7.69 9 
-7.58 8 
-7.48 8 
-6.88 8 
-6.84 4 
-6.77 7 
-6.74 4 
-6.37 7 
-6.37 7 
-6.28 8 
-6.03 3 
-5.97 7 
-5.88 8 
-5.85 5 
-5.72 2 
-5.42 2 
-5.35 5 
-5.35 5 
-4.91 1 
-4.87 7 
-4.72 2 
-4.66 6 
-4.62 2 
-4.58 8 
-4.53 3 
-4.47 7 
4.39 9 

-4.38 8 
-4.32 2 
-4.20 0 
-4.17 7 
-4.08 8 
-3.77 7 
-3.72 2 
-3.68 8 
-3.56 6 
-3.23 3 
-3.16 6 
-3.07 7 
-3.01 1 
-3.01 1 
-3.00 0 
-2.99 9 
-2.91 1 
-2.87 7 
-2.76 6 
-2.68 8 
-2.64 4 
-2.62 2 
-2.61 1 
-2.56 6 
-2.55 5 
-2.37 7 
-1.95 5 
-1.86 6 
-1.78 8 
-1.75 5 
-1.70 0 

erkenningg krijgen 
eigenwaardee hebben 
modernn zijn 
jezelff terugzien in je 
kinderen n 
accepteren n 
ietss voor iemand over 
hebben n 
jee eigen weg gaan 
eenn partner hebben 
onafhankelijkk zijn 
onbezorgdd zijn 
rekeningg houden met 
iemand d 
zelfstandigheid d 
niett alleen zijn 
nietss tekort komen 
verantwoordelijkk zijn 
verdraagzaamm zijn 
idealistischh zijn 
klaarr staan voor iemand 
netheid d 
veiligheid d 
knuffelen n 
mensenkenniss hebben 
vriendschap p 
begripp hebben voor 
fanatiekk zijn 
vrijheid d 
liefdee voor de natuur 
hebben n 
eenn kick krijgen 
gastvrijj zijn 
serieuss zijn 
jongg blijven/zijn 
spontaann zijn 
kansenn krijgen 
ruimdenkendd zijn 
eenn fijn gezin hebben 
contactt hebben met 
anderen n 
rust t 
gemoedelijkk zijn 
intelligentt zijn 
sfeer r 
wijsheid d 
eenn doel hebben 
kinderenn hebben 
seksuelee gemeenschap 
hebben n 
moederr zijn 
gelukkigg zijn 
keuzess maken 
oudd worden 
tevredenn zijn 
boeiendd zijn 
behulpzaamm zijn 
ervaring g 
opvoeden n 
belangstellingg voor cultuur 
sportieff zijn 
hogerr op komen 
opp tijd zijn 
capabell zijn 
optimistischh zijn 

-1.61 1 
-1.58 8 
-1.53 3 

-1.51 1 
-1.24 4 

-0.96 6 
-0.93 3 
-0.84 4 
-0.83 3 
-0.70 0 

-0.69 9 
-0.62 2 
-0.54 4 
-0.46 6 
-0.26 6 
-0.19 9 
-0.18 8 
-0.04 4 
-0.03 3 
0.03 3 
0.13 3 
0.24 4 
0.29 9 
0.42 2 
0.43 3 
0.53 3 

0.64 4 
0.72 2 
1.05 5 
1.19 9 
1.23 3 
1.33 3 
1.42 2 
1.75 5 
1.80 0 

1.81 1 
1.82 2 
1.87 7 
1.94 4 
1.98 8 
2.36 6 
2.44 4 
2.46 6 

2.47 7 
2.67 7 
2.68 8 
2.75 5 
2.83 3 
2.85 5 
2.96 6 
2.99 9 
3.01 1 
3.12 2 
3.32 2 
3.42 2 
3.46 6 
3.50 0 
3.61 1 
3.61 1 

spanningg (zelf gezocht) 
blijj zijn 
humor r 
luisterenn naar iemand 
inn je onderhoud voorzien 
vooruitgang g 
grenzenn verleggen 
aandachtt geven 
ambitiess hebben 
jee prettig voelen 
doorzettingsvermogen n 
conditiee hebben 
genieten n 
nuttigg zijn 
geduldd hebben 
eenn toekomst hebben 
hett druk hebben 
presteren n 
samenn werken 
gezondd zijn 
nieuwsgierigg zijn 
geenn sleur hebben 
goedd functioneren 
gezelligheid d 
enthousiastt zijn 
interessee hebben 
vakmanschap p 
plezierr hebben 
(iets)) oplossen 
creatieff zijn 
actieff zijn 
ontspanningg hebben 
ietss maken 
tijdd hebben 
leren n 
eenn hobby hebben 

3.79 9 
3.82 2 
3.90 0 
3.96 6 
4.00 0 
4.09 9 
4.15 5 
4.36 6 
4.77 7 
4.82 2 
4.95 5 
5.22 2 
5.23 3 
5.26 6 
5.27 7 
5.27 7 
5.74 4 
6.03 3 
6.07 7 
6.79 9 
7.01 1 
7.06 6 
7.12 2 
8.16 6 
8.61 1 
8.63 3 
8.69 9 
8.86 6 
9.09 9 
9.92 2 

10.64 4 
11.00 0 
11.14 4 
11.19 9 
11.22 2 
13.66 6 
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Facto rr  4 
uitdagendd zijn 
spontaann zijn 
grenzenn verleggen 
boeiendd zijn 
eigenn mening hebben 
eenn held zijn 
humor r 
ruimdenkendd zijn 
stoerr zijn 
spanningg (zelf gezocht) 
moedd hebben 
klaarr staan voor iemand 
eenn kick krijgen 
nieuwsgierigg zijn 
aardigg zijn 
enthousiastt zijn 
eigenwijss zijn 
eenn goed mens zijn 
opstandigg zijn 
sportieff zijn 
ietss voor iemand over 
hebben n 
hett middelpunt zijn 
bijj de groep horen 
eerlijkk zijn 
jongg blijven/zijn 
behulpzaamm zijn 
idealistischh zijn 
niett jaloers zijn 
luisterenn naar iemand 
fanatiekk zijn 
vriendschap p 
interessee hebben 
geenn sleur hebben 
contactt hebben met 
anderen n 
begripp hebben voor 
democratischh zijn 
ambitiess hebben 
geenn materialist zijn 
eenn persoonlijkheid zijn 
overtuigendd zijn 
seksuelee gemeenschap 
hebben n 
modernn zijn 
vrijheid d 
gastvrijj zijn 
plezierr hebben 
doorzettingsvermogen n 
gelijkk hebben/krijgen 
jee eigen weg gaan 
creatieff zijn 
aandachtt geven 
romantischh zijn 
aantrekkelijkk zijn 
accepteren n 
respectt hebben 
samenn werken 
verdraagzaamm zijn 
onsterfelijkk zijn 
ongereptheid d 
gelijkk zijn 
gemoedelijkk zijn 
actieff zijn 

-12.02 2 
-8.77 7 
-8.31 1 
-8.24 4 
-8.00 0 
-7.95 5 
-7.83 3 
-7.79 9 
-7.64 4 
-7.48 8 
-7.34 4 
-7.33 3 
-7.17 7 
-7.12 2 
-7.09 9 
-6.73 3 
-6.10 0 
-5.96 6 
-5.87 7 
-5.61 1 

-5.56 6 
-5.40 0 
-5.33 3 
-5.09 9 
-5.01 1 
-4.99 9 
-4.86 6 
-4.57 7 
-4.33 3 
-4.30 0 
-4.25 5 
-3.99 9 
-3.88 8 

-3.83 3 
-3.81 1 
-3.73 3 
-3.49 9 
-3.25 5 
-3.17 7 
-3.16 6 

-2.99 9 
-2.97 7 
-2.93 3 
-2.86 6 
-2.85 5 
-2.78 8 
-2.77 7 
-2.56 6 
-2.54 4 
-2.39 9 
-2.39 9 
-2.34 4 
-2.20 0 
-2.08 8 
-2.08 8 
-2.05 5 
-2.05 5 
-1.89 9 
-1.78 8 
-1.71 1 
-1.62 2 

belangstellingg voor cultuur 
optimistischh zijn 
volmaaktt zijn 
erkenningg krijgen 
spiegelenn aan 
objectieff zijn 
rekeningg houden met 
iemand d 
onbezorgdd zijn 
royaall zijn 
vertederen n 
mensenkenniss hebben 
(iets)) oplossen 
ietss maken 
gezelligheid d 
geloven n 
eenn goede smaak hebben 
liefde e 
sfeer sfeer 
gehoorzaamm zijn 
eenn nuchter persoon zijn 
gewoonn zijn 
eenvoud d 
beleefdheid d 
vasthoudendd zijn 
vaderlandsliefde e 
beschermen n 
vooruitgang g 
slankk zijn 
kansenn krijgen 
eigenwaardee hebben 
wijsheid d 
keuzess maken 
eenn hobby hebben 
intelligentt zijn 
trouww zijn 
capabell zijn 
knuffelen n 
eenn doel hebben 
hogerr op komen 
gezagg hebben 
verwennen n 
leren n 
serieuss zijn 
conditiee hebben 
alleenn zijn (vrijwillig) 
niett alleen zijn 
dankbaarr zijn 
liefdee voor de natuur 
hebben n 
blijj zijn 
vertrouwen n 
baass zijn 
presteren n 
eenn partner hebben 
genieten n 
herinnering g 
jezelff terugzien in je 
kinderen n 
geduldd hebben 
goedd functioneren 
jee prettig voelen 
ervaring g 
gelukkigg zijn 

-1.60 0 
-1.55 5 
-1.51 1 
-1.38 8 
-1.03 3 
-1.03 3 

-1.02 2 
-1.02 2 
-1.00 0 
-0.90 0 
-0.87 7 
-0.84 4 
-0.72 2 
-0.67 7 
-0.59 9 
-0.59 9 
-0.37 7 
-0.19 9 
-0.18 8 
-0.09 9 
-0.00 0 
0.07 7 
0.13 3 
0.17 7 
0.41 1 
0.43 3 
0.47 7 
0.47 7 
0.52 2 
0.54 4 
0.65 5 
0.65 5 
0.77 7 
0.79 9 
0.79 9 
0.81 1 
1.02 2 
1.04 4 
1.07 7 
1.11 1 
1.19 9 
1.28 8 
1.34 4 
1.34 4 
1.46 6 
1.55 5 
1.73 3 

1.74 4 
1.80 0 
1.92 2 
1.93 3 
1.94 4 
1.98 8 
2.05 5 
2.30 0 

2.50 0 
2.56 6 
2.56 6 
2.58 8 
2.76 6 
2.84 4 

trots s 
macht t 
t i jdd hebben 
zelfstandigheid d 
traditiess bewaren 
ontspanningg hebben 
onafhankelijkk zijn 
nuttigg zijn 
moederr zijn 
vakmanschap p 
eenn fijn gezin hebben 
hett druk hebben 
opvoeden n 
zorgenn voor 
verantwoordelijkk zijn 
gezondd zijn 
opp tijd zijn 
deftigg zijn 
aanzienn hebben 
tevredenn zijn 
oudd worden 
eenn toekomst hebben 
geborgenheid d 
rootss (wortels) hebben 
kinderenn hebben 
familiebandenn hebben 
err verzorgd uitzien 
nietss tekort komen 
netheid d 
rijkk zijn 
schoonn zijn 
veiligheid d 
rust t 
luxe e 
eigenn plek hebben 
spaarzaamm zijn 
inn je onderhoud voorzien 
zekerheid d 

2.92 2 
2.93 3 
2.95 5 
3.44 4 
3.54 4 
3.73 3 
3.86 6 
3.90 0 
4.26 6 
4.36 6 
4.51 1 
4.57 7 
4.58 8 
4.62 2 
4.89 9 
4.90 0 
4.95 5 
5.25 5 
5.54 4 
6.28 8 
6.57 7 
6.70 0 
7.19 9 
7.82 2 
8.16 6 
8.33 3 
8.35 5 
8.38 8 
8.93 3 
9.30 0 
9.78 8 
9.89 9 

10.06 6 
10.16 6 
10.20 0 
10.65 5 
10.79 9 
12.86 6 
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Facto rr  5 
moederr zijn 
kinderenn hebben 
knuffelen n 
zorgenn voor 
verwennen n 
eenn partner hebben 
vertederen n 
opvoeden n 
seksuelee gemeenschap 
hebben n 
liefde e 
eenn kick krijgen 
aandachtt geven 
hett druk hebben 
spanningg (zelf gezocht) 
macht t 
jezelff terugzien in je 
kinderen n 
stoerr zijn 
beschermen n 
doorzettingsvermogen n 
verantwoordelijkk zijn 
conditiee hebben 
fanatiekk zijn 
romantischh zijn 
niett alleen zijn 
vasthoudendd zijn 
familiebandenn hebben 
trouww zijn 
actieff zijn 
ambitiess hebben 
gezagg hebben 
eenn doel hebben 
herinnering g 
eenn fi jn gezin hebben 
klaarr staan voor iemand 
serieuss zijn 
baass zijn 
presteren n 
trots s 
err verzorgd uitzien 
uitdagendd zijn 
ti jdd hebben 
enthousiastt zijn 
jongg blijven/zijn 
opstandigg zijn 
veiligheid d 
eenn held zijn 
traditiess bewaren 
nieuwsgierigg zijn 
hogerr op komen 
opp ti jd zijn 
eigenwijss zijn 
vertrouwen n 
behulpzaamm zijn 
respectt hebben 
(iets)) oplossen 
netheid d 
ietss maken 
hett middelpunt zijn 
ietss voor iemand over 
hebben n 
nuttigg zijn 
moedd hebben 
keuzess maken 
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-13.26 6 
-12.59 9 
-10.00 0 
-9.63 3 
-9.62 2 
-8.30 0 
-8.09 9 
-8.05 5 

-7.91 1 
-7.50 0 
-7.41 1 
-7.31 1 
-7.30 0 
-7.28 8 
-6.80 0 

-6.75 5 
-6.31 1 
-6.24 4 
-6.21 1 
-6.16 6 
-6.01 1 
-5.61 1 
-5.51 1 
-5.18 8 
-5.16 6 
-4.75 5 
-4.70 0 
-4.59 9 
-4.44 4 
-4.10 0 
-3.89 9 
-3.63 3 
-3.58 8 
-3.54 4 
-3.51 1 
-3.45 5 
-3.44 4 
-3.42 2 
-3.26 6 
-3.22 2 
-3.07 7 
-2.93 3 
-2.88 8 
-2.73 3 
-2.62 2 
-2.55 5 
-2.49 9 
-2.19 9 
-2.14 4 
-2.01 1 
-1.96 6 
-1.95 5 
-1.88 8 
-1.82 2 
-1.73 3 
-1.72 2 
-1.72 2 
-1.67 7 

-1.64 4 
-1.44 4 
-1.42 2 
-1.40 0 

overtuigendd zijn 
eenn toekomst hebben 
deftigg zijn 
bijj de groep horen 
slankk zijn 
erkenningg krijgen 
schoonn zijn 
geborgenheid d 
onsterfelijkk zijn 
contactt hebben met 
anderen n 
sportieff zijn 
geduldd hebben 
aantrekkelijkk zijn 
gelijkk hebben/krijgen 
vakmanschap p 
rekeningg houden met 
iemand d 
vriendschap p 
leren n 
plezierr hebben 
spiegelenn aan 
gezelligheid d 
rootss (wortels) hebben 
gehoorzaamm zijn 
capabell zijn 
aanzienn hebben 
royaall zijn 
boeiendd zijn 
idealistischh zijn 
luisterenn naar iemand 
modernn zijn 
eerlijkk zijn 
geloven n 
sfeer sfeer 
grenzenn verleggen 
objectieff zijn 
geenn sleur hebben 
creatieff zijn 
vaderlandsliefde e 
samenn werken 
eenn hobby hebben 
interessee hebben 
jee prettig voelen 
ervaring g 
liefdee voor de natuur 
hebben n 
aardigg zijn 
eigenn mening hebben 
spontaann zijn 
goedd functioneren 
spaarzaamm zijn 
oudd worden 
volmaaktt zijn 
vooruitgang g 
kansenn krijgen 
gelijkk zijn 
begripp hebben voor 
genieten n 
eenn nuchter persoon zijn 
dankbaarr zijn 
verdraagzaamm zijn 
zekerheid d 
belangstellingg voor cultuur 
inn je onderhoud voorzien 

-1.25 5 
-1.11 1 
-0.99 9 
-0.94 4 
-0.89 9 
-0.79 9 
-0.78 8 
-0.69 9 
-0.56 6 

-0.56 6 
-0.49 9 
-0.29 9 
-0.10 0 
-0.08 8 
-0.07 7 

-0.04 4 
-0.00 0 
0.06 6 
0.08 8 
0.18 8 
0.23 3 
0.34 4 
0.40 0 
0.52 2 
0.57 7 
0.57 7 
0.80 0 
0.85 5 
0.85 5 
1.00 0 
1.05 5 
1.07 7 
1.21 1 
1.35 5 
1.37 7 
1.46 6 
1.46 6 
1.64 4 
1.68 8 
1.75 5 
1.86 6 
2.00 0 
2.09 9 

2.19 9 
2.19 9 
2.28 8 
2.33 3 
2.50 0 
2.58 8 
2.64 4 
2.67 7 
2.70 0 
2.76 6 
2.77 7 
2.95 5 
3.09 9 
3.12 2 
3.15 5 
3.16 6 
3.30 0 
3.34 4 
3.53 3 

beleefdheid d 
intelligentt zijn 
luxe e 
eenn goed mens zijn 
gezondd zijn 
ontspanningg hebben 
rijkk zijn 
eenn persoonlijkheid zijn 
eigenn plek hebben 
eigenwaardee hebben 
ongereptheid d 
zelfstandigheid d 
gelukkigg zijn 
blijj zijn 
gemoedelijkk zijn 
jee eigen weg gaan 
accepteren n 
eenn goede smaak hebben 
optimistischh zijn 
democratischh zijn 
gastvrijj zijn 
mensenkenniss hebben 
geenn materialist zijn 
alleenn zijn (vrijwillig) 
ruimdenkendd zijn 
wijsheid d 
nietss tekort komen 
onafhankelijkk zijn 
eenvoud d 
niett jaloers zijn 
humor r 
tevredenn zijn 
onbezorgdd zijn 
rust t 
gewoonn zijn 
vrijheid d 

3.76 6 
3.89 9 
4.08 8 
4.23 3 
4.31 1 
4.32 2 
4.33 3 
4.44 4 
4.60 0 
4.69 9 
4.76 6 
4.95 5 
5.11 1 
5.32 2 
5.38 8 
5.48 8 
5.85 5 
5.93 3 
5.97 7 
5.97 7 
6.00 0 
6.57 7 
6.89 9 
6.92 2 
6.95 5 
7.04 4 
7.22 2 
7.62 2 
7.88 8 
8.32 2 
8.32 2 
8.50 0 
8.74 4 
9.33 3 
9.95 5 
9.98 8 
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Facto rr  6 

jee eige n we g gaan 

gelove n n 

opstandi gg zij n 

vaderlandsliefd e e 

bescherme n n 
idealistisc hh zij n 

vrijhei d d 

eige nn pte k hebbe n 

allee nn zij n (vrijwillig ) 
spaarzaa mm zij n 

eenn doe l hebbe n 
fanatie kk zij n 

onafhankelij kk  zij n 

vasthouden dd zij n 

geborgenhei d d 

liefd ee voo r de natuu r 

hebbe n n 

herinnerin g g 

traditie ss beware n 

t rou ww zij n 

ou dd worde n 

jezel ff  terugzie n in je 

kindere n n 

eigenwij ss  zij n 
opvoede n n 

kindere nn hebbe n 

eenn toekoms t hebbe n 

doorzettingsvermoge n n 

liefd e e 

root ss (wortels ) hebbe n 
moe dd hebbe n 

grenze nn verlegge n 

gelukki gg zij n 

eenn hobb y hebbe n 

vooruitgan g g 

optimistisc hh zij n 

veilighei d d 
dankbaa rr  zij n 
acceptere n n 

eige nn menin g hebbe n 

keuze ss make n 

onsterfelij kk  zij n 

actie ff  zij n 
lere n n 

zekerhei d d 
nieuwsgieri gg zij n 

democratisc hh zij n 
gelij kk  zij n 

famil iebande nn hebbe n 

bli jj  zij n 

gedul dd hebbe n 

moede rr  zij n 

gee nn materialis t zij n 

zelfstandighei d d 
jon gg blijven/zij n 

vertedere n n 

rus t t 
vertrouwe n n 

ongerepthei d d 

inn je onderhou d voorzie n 

spannin gg (zel f gezocht ) 

iet ss  make n 

zorge nn voo r 

ontspannin gg hebbe n 

geenn sleu r hebbe n 

-11.56 6 

-9.88 8 

-9.13 3 

-8.65 5 

-8.05 5 
-7.68 8 

-7.29 9 

-7.26 6 
-7.14 4 

-7.02 2 

-6.81 1 

-6.67 7 
-6.44 4 

-6.42 2 

-6.21 1 

-6.19 9 

-5.60 0 

-5.30 0 
-5.22 2 
-5.21 1 

-5.03 3 

-4.96 6 
-4.95 5 

-4.81 1 
-4.76 6 

-4.75 5 
-4.73 3 

-4.68 8 
-4.45 5 

-4.45 5 

-4.36 6 
-4.28 8 
-3.82 2 

-3.82 2 

-3.76 6 
-3.75 5 

-3.62 2 

-3.46 6 

-3.32 2 

-3.31 1 

-3.30 0 

3.25 5 

-3.22 2 

-3.12 2 

-3.03 3 

-2.79 9 

-2.75 5 

-2.65 5 
-2.60 0 

-2.55 5 

-2.43 3 
-2.41 1 

-2.38 8 

-2.32 2 

-2.17 7 

-1.98 8 
-1.90 0 

-1.85 5 

-1.81 1 

-1.76 6 

-1.66 6 

-1.63 3 

-1.57 7 

overtuigen dd zij n 

onbezorg dd zij n 

vriendscha p p 
nie tt  allee n zij n 

verantwoordeli j kk  zij n 

belangstellin gg voo r cultuu r 

creatie ff  zij n 

eenn fi j n gezi n hebbe n 

knuffele n n 

behulpzaa mm zij n 

trot s s 

verdraagzaa mm zij n 

wijshei d d 

jee prett i g voele n 
eigenwaard ee hebbe n 

interess ee hebbe n 

eenvou d d 
iet ss  voo r ieman d ove r 
hebben n 
eenn hel d zij n 
stoe rr  zij n 

tevrede nn zij n 

klaa rr  staa n voo r ieman d 

spiegele nn aan 
begri pp hebbe n voo r 

gezon dd zij n 
romantisc hh zij n 

gelij kk  hebben/krijge n 

sportie ff  zij n 

slan kk zij n 
gehoorzaa mm zij n 

eenn goe d men s zij n 
geniete n n 

(iets )) oplosse n 
humo r r 

ruimdenken dd zij n 

eenn nuchte r persoo n zij n 

mensenkenni ss hebbe n 

eenn partne r hebbe n 

niet ss  tekor t kome n 

ervarin g g 

seksuel ee gemeenscha p 

hebbe n n 

uitdagen dd zij n 

enthousias tt  zij n 

plezie rr  hebbe n 
eerlij kk  zij n 

boeien dd zij n 

eenn kic k krijge n 

serieu ss zij n 

nie tt  jaloer s zij n 

ambitie ss hebbe n 
moder nn zij n 

t i j dd hebbe n 

gemoedelij kk  zij n 

nutt i gg zij n 

rekenin gg houde n met 
ieman d d 

kanse nn krijge n 

hett  dru k hebbe n 

luistere nn naar ieman d 

spontaa nn zij n 

verwenne n n 
same nn werke n 

aardi gg zij n 

-1.41 1 

-1.40 0 

-1.39 9 

-1.23 3 

-1.05 5 

-0.85 5 

-0.83 3 

-0.74 4 

-0.73 3 

-0.72 2 

-0.68 8 

-0.61 1 
-0.49 9 

-0.43 3 
-0.08 8 

0.02 2 
0.04 4 

0.06 6 

0.06 6 

0.13 3 
0.16 6 

0.25 5 
0.44 4 

0.50 0 
0.55 5 

0.61 1 
0.65 5 

0.69 9 
0.72 2 

0.77 7 

0.79 9 

0.81 1 

0.85 5 

0.87 7 

1.13 3 

1.15 5 
1.16 6 

1.19 9 
1.22 2 

1.25 5 

1.30 0 
1.51 1 
1.64 4 

1.77 7 

1.78 8 
1.82 2 

1.93 3 

2.08 8 

2.35 5 

2.45 5 

2.74 4 

2.84 4 

2.95 5 
3.02 2 

3.07 7 

3.13 3 

3.26 6 
3.34 4 

3.34 4 

3.44 4 

3.55 5 

3.59 9 

mach t t 

rij kk  zij n 

erkennin gg krijge n 

gewoo nn zij n 

conditi ee hebbe n 

respec tt  hebbe n 
prestere n n 

eenn persoonlijkhei d zij n 

objectie ff  zij n 

bi jj  de groe p hore n 
sfee r r 

aandach tt  geve n 
capabe ll  zij n 

intell igen tt  zij n 
lux e e 

vakmanscha p p 

gezellighei d d 
volmaak tt  zij n 

opp ti j d zij n 
royaa ll  zij n 

contac tt  hebbe n met 
andere n n 

gastvri jj  zij n 

goe dd functionere n 

hoge rr  op kome n 

eenn goed e smaa k hebbe n 

hett  middelpun t zij n 
baass zij n 

schoo nn zij n 

beleefdhei d d 

gezagg hebbe n 

deft i gg zij n 

nethei d d 
aanzie nn hebbe n 

aantrekkelij kk  zij n 

err  verzorg d uitzie n 

3.63 3 

3.73 3 

3.79 9 

3.98 8 

3.99 9 

4.17 7 

4.20 0 
4.28 8 

4.36 6 
4.43 3 

4.70 0 
4.74 4 

5.06 6 
5.08 8 

5.49 9 
5.62 2 

6.01 1 

6.10 0 
6.28 8 

6.31 1 

6.40 0 

6.43 3 
6.47 7 

6.81 1 

7.15 5 

7.40 0 

7.70 0 

8.25 5 

8.54 4 
8.94 4 

9.04 4 
9.37 7 

9.71 1 

11.10 0 

14.32 2 
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Bij lag ee I: Vergel i jk in g va n de verdelin g van d e waarde n ove r 
d ee dimensie s en de demografisch e achtergron d van 
d ee respondente n 

Inn paragraaf 4.3 is aangegeven dat gekeken is naar verschillen tussen de genoem
dee waarden en de demografische achtergrond van de respondent. In die paragraaf 
staann de verschillen per geslacht uitgewerkt. Hieronder volgen de resultaten voor 
leeftijdd (tabel 11) en opleiding (tabel 12). Ook hier zijn de verschillen zeer gering. 

Tabell  11 Vergelijkin g tusse n de leeftijde n 

facto rr  20-30 jaar 50-60 jaar 

gewoge n n 

gemiddeld e e 

0,04 4 

-0,24 4 

0,29 9 

0,47 7 

0,01 1 

0,09 9 

standaar d d 

afwijkin g g 

6,70 0 

5,55 5 

4,95 5 

5,06 6 

4,84 4 

4,76 6 

gewoge n n 

gemiddeld e e 

0,36 6 

-0,15 5 

0,14 4 

0,66 6 

-0,13 3 

-0,07 7 

standaar d d 

afwijkin g g 

6,78 8 

5,55 5 

4,83 3 

5,20 0 

4,96 6 

4,78 8 

Tabell  12 Vergeli jkin g tusse n de opleidingsniveau s 

facto rr  laag midde n hoo g 

gewoge n n 

gemiddeld e e 

0,40 0 

-0,03 3 

0,21 1 

0,60 0 

-0,04 4 

0,08 8 

standaar d d 

afwijkin g g 

6,76 6 

5,51 1 

4,88 8 

5,16 6 

5,00 0 

4,84 4 

gewoge n n 

gemiddeld e e 

0,22 2 

-0,23 3 

0,25 5 

0,53 3 

-0,06 6 

0,08 8 

standaar d d 

afwijkin g g 

6,77 7 

5,56 6 

4,87 7 

5,09 9 

4,83 3 

4,77 7 

gewoge n n 

gemiddeld e e 

-0,02 2 

-0,30 0 

0,17 7 

0,58 8 

-0,05 5 

-0,17 7 

standa a a 

afwij kk  in 

6,67 7 

5,57 7 

4,93 3 

5,16 6 

4,91 1 

4,69 9 

Inn het onderzoek voor de VNU-Waardemonitor worden 48 waarden aan het 
CentERpanell voorgelegd. De panelleden moeten via een cijfer aangeven in welke 
matee deze waarden een rol in hun leven spelen. Een aantal van deze 48 waarden is 
hetzelfdee als in tabel 4.7 in paragraaf 4.3. Daardoor is het mogelijk om voor deze 
waardenn te bepalen, of de gevonden verschillen in aantallen keren dat een waar
dee is genoemd door de respondenten uit de kwalitatieve interviews, worden 
teruggevondenn in het CentERpanel. Via een T-toets kan nu wel het significantie
niveauu worden bepaald. In tabel 13 staat een overzicht van de onderzochte waar
denn met de verschillen tussen de geslachten en de leeftijden. Hieruit blijkt dat het 
grootstee deel van de verschillen die in de interviews zijn aangetroffen, ook 
bestaann als respondenten deze waarden moeten beoordelen. Van de twaalf waar
denn blijken er negen significante verschillen op te leveren. 
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Tabell  13 Overzich t verschille n tusse n waarde n voo r verschillen d geslach t en verschi l 

lend ee leeftij d 

waard ee man vrou w 20-30 50-60 
signi -- signi -

aanta ll  panet aanta l pane l fican t aanta l pane l aanta l pane l fican t 
inter -- gemid - inter - gemid - voo r inter - gemid - inter - gemid - voo r 
view ss deld e view s deld e pane l view s deld e view s deld e pane l 

Prestere n n 

Behulpzaa mm zij n 

Rekenin gg houde n 

mett  ieman d 

Gezondd zij n 

Eenn partne r 

hebbe n n 

Kindere nn hebbe n 

Zorge nn voo r 

Vrijhei d d 

Ambitie ss hebbe n 

Geniete n n 

201 1 

75 5 

79 9 

141 1 

199 9 

101 1 

105 5 

174 4 

7,14 4 

7,88 8 

8,05 5 

9,21 1 

8,28 8 

7.14 4 

7,4 4 

8,45 5 

173 3 

112 2 

126 6 

196 6 

145 5 

126 6 

142 2 

222 2 

6,81 1 

8,12 2 

8,29 9 

9,36 6 

8,05 5 

7,61 1 

7,76 6 

8,4 4 

j a a 

j a a 

j a a 

ja a 

j a a 

j a a 

j a a 

nee e 

73 3 

99 9 

61 1 

49 9 

7,96 6 

6,89 9 

7,07 7 

8,7 7 

114 4 

128 8 

93 3 

86 6 

8,01 1 

7,5 5 

6,95 5 

8,35 5 

nee e 

j a a 

nee e 

j a a 

Inn paragraaf 4.3 is ook aangegeven dat de twintig meest extreme waarden verge
lekenn zijn voor de verschillende groepen respondenten. In tabel 14 staan de eerste 
enn laatste tien waarden* van elke dimensie. Het gaat hier om waarden*, omdat 
dezee waarden gebruikt zijn voor het bepalen van de afstanden. Deze eerste en 
laatstee tien waarden worden verder 'extreme waarden' genoemd, omdat ze de 
tweee uitersten van een dimensie vormen. Achter de waarden staat het aantal 
kerenn dat deze is genoemd bij de verschillende fotoseries door personen van ver
schillendee leeftijd, geslacht en opleiding. Bij de aantallen zijn ook de waarden 
meegeteldd die aan deze waarden* gekoppeld zijn. Deze extreme waarden zijn 
gebruiktt voor een correspondentieanalyse. Omdat de gebruikte software een 
maximumm aantal van 99 waarden toelaat, zijn een aantal waarden buiten de ana
lysee gehouden. Deze staan met een  in de lijst aangegeven. 
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Tabell  14 Overzich t van 

aantalle nn ker e 

genoem d d 

dimensi ee 1 
hogerr op komen 

fanatiekk zijn 

macht t 
doorzettingsvermogen n 

ambitiess hebben 
presteren n 

vakmanschap p 
jee eigen weg gaan 

vasthoudendd zijn

eigenwijss zijn0 

gemoedelijkk zijn 

eenn fijn gezin hebben 
eenn partner hebben 

ietss voor iemand over 

hebben" " 
vertederen0 0 

sfeer0 0 

gezelligheid d 

liefde e 
vriendschap p 

knuffelen n 

dimensiee 2 

luisterenn naar iemand 
begripp hebben voor 

behulpzaamm zijn 
verantwoordelijkk zijn 

mensenkenniss hebben" 
rekeningg houden 

mett iemand 

serieuss zijn

samenn werken 

wijsheid d 
(iets)) oplossen" 

err verzorgd uitzien 

seksuelee gemeenschap 

hebben n 

eenn kick krijgen 

plezierr hebben 

ontspanningg hebben 

gezondd zijn 

jongg blijven/zijn 

onbezorgdd zijn 

aantrekkelijkk zijn" 
genieten n 

220 220 

dee twint i g mees t extrem e waarde n per d i 

nn da t een waard e 

iss  doo r respondenten , 

10 0 

« « 
VI I 

66 6 

33 3 

119 9 

89 9 

95 5 

187 7 

29 9 

158 8 

38 8 

9 9 

33 3 

60 0 

188 8 

57 7 

62 2 

57 7 

117 7 

128 8 

69 9 

43 3 

91 1 

45 5 

91 1 

93 3 

19 9 

115 5 

10 0 

40 0 

73 3 

59 9 

79 9 

48 8 

107 7 

74 4 

110 0 

176 6 

24 4 

112 2 

77 7 

73 3 

J3 3 

w w 

«1 1 

48 8 

20 0 

129 9 

55 5 

59 9 

187 7 

25 5 

163 3 

39 9 

12 2 

29 9 

45 5 

156 6 

49 9 

64 4 

56 6 

122 2 

106 6 

66 6 

45 5 

66 6 

38 8 

96 6 

84 4 

8 8 

90 0 

9 9 

45 5 

64 4 

42 2 

85 5 

32 2 

70 0 

49 9 

90 0 

161 1 

41 1 

123 3 

76 6 

62 2 

Q Q 
ra ra 
o o 
m m 
o o 

49 9 

28 8 

140 0 

82 2 

61 1 

198 8 

33 3 

165 5 

39 9 

9 9 

40 0 

55 5 

163 3 

46 6 

63 3 

61 1 

127 7 

116 6 

62 2 

41 1 

80 0 

39 9 

73 3 

94 4 

22 2 

103 3 

7 7 

27 7 

80 0 

68 8 

83 3 

41 1 

108 8 

69 9 

127 7 

166 6 

23 3 

125 5 

77 7 

49 9 

** o f d aaraann verbonde n 

perr  demogra f 

ra ra 
ra ra 
o o 
(O O 
© © 
ir t t 

65 5 

25 5 

108 8 

62 2 

93 3 

176 6 

21 1 

156 6 

38 8 

12 2 

22 2 

50 0 

181 1 

60 0 

63 3 

52 2 

112 2 

118 8 

73 3 

47 7 

77 7 

44 4 

114 4 

83 3 

5 5 

102 2 

12 2 

58 8 

57 7 

33 3 

81 1 

39 9 

69 9 

54 4 

73 3 

171 1 

42 2 

110 0 

76 6 

86 6 

c c 
ra ra 
E E 

55 5 

29 9 

133 3 

68 8 

89 9 

201 1 

34 4 

135 5 

42 2 

9 9 

24 4 

48 8 

199 9 

49 9 

58 8 

44 4 

111 1 

104 4 

63 3 

36 6 

89 9 

34 4 

75 5 

80 0 

13 3 

79 9 

9 9 

45 5 

71 1 

69 9 

57 7 

33 3 

79 9 

54 4 

101 1 

141 1 

28 8 

111 1 

56 6 

64 4 

mensie , , me tt  de 

waardeomschrijvin g g 

schh kenmer k 

S S 
3 3 
O O 

> > 

59 9 

24 4 

115 5 

76 6 

65 5 

173 3 

20 0 

186 6 

35 5 

12 2 

38 8 

57 7 

145 5 

57 7 

68 8 

69 9 

128 8 

130 0 

72 2 

52 2 

68 8 

49 9 

112 2 

97 7 

14 4 

126 6 

10 0 

40 0 

66 6 

32 2 

107 7 

47 7 

98 8 

69 9 

99 9 

196 6 

37 7 

124 4 

97 7 

71 1 

Ol l 
ra ra 

_ra a 
"O O 
'a> 'a> 
a. a. 
O O 

36 6 

16 6 

57 7 

33 3 

42 2 

79 9 

12 2 

82 2 

22 2 

6 6 

12 2 

25 5 

75 5 

28 8 

32 2 

30 0 

73 3 

61 1 

37 7 

19 9 

49 9 

23 3 

38 8 

37 7 

10 0 

40 0 

4 4 

11 1 

34 4 

24 4 

39 9 

14 4 

50 0 

42 2 

54 4 

75 5 

11 1 

54 4 

44 4 

34 4 

01 1 
o o 

"O O 

'i i 
'Z 'Z 
"o. . 
o o 

53 3 

28 8 

122 2 

66 6 

74 4 

189 9 

32 2 

156 6 

35 5 

10 0 

29 9 

51 1 

196 6 

46 6 

64 4 

54 4 

105 5 

115 5 

71 1 

48 8 

69 9 

42 2 

88 8 

84 4 

9 9 

111 1 

7 7 

51 1 

65 5 

49 9 

86 6 

40 0 

91 1 

57 7 

88 8 

166 6 

37 7 

97 7 

77 7 

72 2 

Ol l 
0 0 
o o 
.c c 

!* * 
"5. . 
o o 

25 5 

9 9 

69 9 

45 5 

38 8 

106 6 

10 0 

83 3 

20 0 

5 5 

21 1 

29 9 

73 3 

32 2 

30 0 

29 9 

61 1 

58 8 

27 7 

21 1 

39 9 

18 8 

61 1 

56 6 

8 8 

54 4 

8 8 

23 3 

38 8 

28 8 

39 9 

26 6 

36 6 

24 4 

58 8 

96 6 

17 7 

84 4 

32 2 

29 9 
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dimensi ee 3 
vaderlandsliefde e 
deftigg zijn

trots s 
stoerr zijn 

aantrekkelijkk zijn 

onsterfelijkk zijn 
eenn held zijn 

rootss (wortels) hebben 
aanzienn hebben 
spiegelenn aan" 

vakmanschap" " 
plezierr hebben 
(iets)) oplossen 
creatieff zijn" 
actieff zijn 

ontspanningg hebben 
ietss maken" 
t i jdd hebben 
leren n 
eenn hobby hebben 

dimensi ee 4 
uitdagendd zijn 

spontaann zijn" 

grenzenn verleggen 

boeiendd zijn 
eigenn mening hebben 

eenn held zijn 
humor r 

ruimdenkendd zijn 
stoerr zijn 

spanningg (zelf gezocht) 

netheid d 
rijkk zijn 

schoonn zijn 

veiligheid d 
rust t 

luxe e 

eigenn plek hebben 
spaarzaamm zijn" 

inn je onderhoud 

voorzien n 

zekerheid d 

17 7 

30 0 

41 1 

43 3 

77 7 

60 0 

25 5 

72 2 

91 1 

17 7 

18 8 

40 0 

40 0 

52 2 

76 6 

85 5 

35 5 

71 1 

94 4 

15 5 

17 7 

40 0 

50 0 

39 9 

77 7 

64 4 

27 7 

60 0 

109 9 

17 7 

29 9 

74 4 

59 9 

12 2 

44 4 

110 0 

29 9 

58 8 

63 3 

36 6 

25 5 

49 9 

42 2 

7 7 

52 2 

90 0 

20 0 

44 4 

152 2 

36 6 

33 3 

69 9 

68 8 

11 1 

53 3 

127 7 

21 1 

58 8 

171 1 

40 0 

73 3 

22 2 

73 3 

55 5 

57 7 

25 5 

37 7 

23 3 

43 3 

82 2 

77 7 

20 0 

61 1 

44 4 

38 8 

35 5 

25 5 

35 5 

52 2 

58 8 

74 4 

22 2 

73 3 

49 9 

66 6 

27 7 

36 6 

26 6 

39 9 

86 6 

46 6 

55 5 

34 4 

20 0 

52 2 

33 3 

76 6 

22 2 

42 2 

86 6 

34 4 

109 9 

60 0 

59 9 

82 2 

19 9 

40 0 

63 3 

31 1 

122 2 

55 5 

41 1 

72 2 

16 6 

888 238 208 
!166 170 199 

oo * 
100 C 3 
OO "  S 
inn E > 

18 8 

30 0 

31 1 

56 6 

76 6 

81 1 

33 3 

83 3 

76 6 

15 5 

22 2 

26 6 

47 7 

47 7 

56 6 

67 7 

33 3 

73 3 

90 0 

16 6 

13 3 

44 4 

34 4 

48 8 

97 7 

78 8 

27 7 

70 0 

95 5 

16 6 

21 1 

54 4 

33 3 

8 8 

43 3 

73 3 

28 8 

44 4 

144 4 

32 2 

34 4 

54 4 

69 9 

11 1 

45 5 

101 1 

29 9 

55 5 

154 4 

37 7 

20 0 

69 9 

32 2 

8 8 

51 1 

99 9 

20 0 

47 7 

161 1 

35 5 

76 6 

20 0 

61 1 

50 0 

29 9 

33 3 

26 6 

32 2 

56 6 

54 4 

76 6 

20 0 

74 4 

51 1 

48 8 

33 3 

29 9 

24 4 

47 7 

66 6 

74 4 

22 2 

60 0 

48 8 

47 7 

27 7 

33 3 

34 4 

48 8 

74 4 

48 8 

78 8 

37 7 

107 7 

57 7 

51 1 

86 6 

25 5 

36 6 

71 1 

23 3 

107 7 

56 6 

46 6 

73 3 

22 2 

52 2 

70 0 

45 5 

122 2 

56 6 

46 6 

85 5 

19 9 

2188 200 226 

1877 196 190 

•oo  w 
o>> - o o 
«oo • = O 

22 2 3 

13 3 

22 2 

12 2 

20 0 

44 4 

40 0 

19 9 

39 9 

49 9 

6 6 

9 9 

28 8 

38 8 

44 4 

77 7 

59 9 

28 8 

73 3 

81 1 

19 9 

13 3 

20 0 

31 1 

31 1 

32 2 

46 6 

13 3 

31 1 

55 5 

7 7 

12 2 

42 2 

24 4 

6 6 

21 1 

54 4 

12 2 

38 8 

67 7 

15 5 

32 2 

57 7 

49 9 

9 9 

39 9 

88 8 

25 5 

40 0 

152 2 

39 9 

10 0 

24 4 

28 8 

4 4 

36 6 

58 8 

12 2 

24 4 

96 6 

18 8 

37 7 

14 4 

27 7 

32 2 

28 8 

19 9 

29 9 

12 2 

20 0 

31 1 

64 4 

15 5 

72 2 

49 9 

43 3 

28 8 

26 6 

35 5 

44 4 

66 6 

49 9 

13 3 

35 5 

18 8 

24 4 

13 3 

7 7 

11 1 

31 1 

43 3 

25 5 

36 6 

14 4 

45 5 

39 9 

34 4 

48 8 

10 0 

42 2 

67 7 

36 6 

114 4 

44 4 

39 9 

68 8 

17 7 

21 1 

38 8 

18 8 

70 0 

29 9 

19 9 

42 2 

14 4 

999 192 135 

966 178 112 
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dimensiee 5 
moederr zijn 

kinderenn hebben 

knuffelen n 

zorgenn voor 

verwennen n 

eenn partner hebben 

vertederen n 

opvoeden n 

seksuelee gemeen
schapp hebben 

liefde e 

nietss tekortkomen 

onafhankelijkk zijn 

eenvoud0 0 

niett jaloers zijn

humor r 

tevredenn zijn 

onbezorgdd zijn 

rust t 
gewoonn zijn 

vrijheid d 

dimensiee 6 

jee eigen weg gaan 

geloven n 

opstandigg zijn 
vaderlandsliefde e 

beschermen n 

idealistischh zijn 

vrijheid d 
eigenn plek hebben 

alleenn zijn (vrijwillig) 

spaarzaamm zijn" 

hett middelpunt zijn 

baass zijn 

schoonn zijn0 

beleefdheid d 

gezagg hebben 

deftigg zijn 

netheid d 
aanzienn hebben 

aantrekkelijkk zijn 

err verzorgd uitzien 

51 1 

100 0 

43 3 

107 7 

26 6 

188 8 

62 2 

56 6 

48 8 

128 8 

82 2 

183 3 

11 1 

8 8 

37 7 

61 1 

112 2 

52 2 

31 1 

189 9 

158 8 

58 8 

36 6 

17 7 

73 3 

20 0 

189 9 

76 6 

37 7 

22 2 

43 3 

85 5 

34 4 

26 6 

103 3 

30 0 

46 6 

91 1 

77 7 

79 9 

66 6 

127 7 

45 5 

140 0 

45 5 

156 6 

64 4 

38 8 

32 2 

106 6 

91 1 

157 7 

17 7 

8 8 

25 5 

62 2 

123 3 

60 0 

35 5 

207 7 

163 3 

63 3 

49 9 

18 8 

76 6 

27 7 

207 7 

82 2 

47 7 

19 9 

60 0 

86 6 

34 4 

32 2 

115 5 

40 0 

42 2 

94 4 

76 6 

85 5 

52 2 

99 9 

41 1 

115 5 

25 5 

163 3 

63 3 

52 2 

41 1 

116 6 

73 3 

176 6 

10 0 

7 7 

36 6 

66 6 

125 5 

55 5 

36 6 

202 2 

165 5 

64 4 

35 5 

17 7 

70 0 

29 9 

202 2 

72 2 

38 8 

16 6 

49 9 

88 8 

31 1 

35 5 

119 9 

40 0 

40 0 

109 9 

77 7 

83 3 

65 5 

128 8 

47 7 

132 2 

46 6 

181 1 

63 3 

42 2 

39 9 

118 8 

100 0 

164 4 

18 8 

9 9 

26 6 

57 7 

110 0 

57 7 

30 0 

194 194 

156 6 

57 7 

50 0 

18 8 

79 9 

18 8 

194 4 

86 6 

46 6 

25 5 

54 4 

83 3 

37 7 

23 3 

99 9 

30 0 

48 8 

76 6 

76 6 

81 1 

45 5 

101 1 

36 6 

105 5 

30 0 

199 9 

58 8 

50 0 

33 3 

104 4 

87 7 

138 8 

18 8 

5 5 

29 9 

55 5 

111 1 

56 6 

34 4 

174 4 

135 5 

52 2 

40 0 

22 2 

80 0 

26 6 

174 4 

73 3 

45 5 

22 2 

56 6 

93 3 

23 3 

22 2 

124 4 

26 6 

36 6 

90 0 

56 6 

57 7 

72 2 

126 6 

52 2 

142 2 

41 1 

145 5 

68 8 

44 4 

47 7 

130 0 

86 6 

202 2 

10 0 

11 1 

33 3 

68 8 

124 4 

56 6 

32 2 

222 2 

186 6 

69 9 

45 5 

13 3 

69 9 

21 1 

222 2 

85 5 

39 9 

19 9 

47 7 

78 8 

45 5 

36 6 

94 4 

44 4 

52 2 

95 5 

97 7 

107 7 

36 6 

67 7 

19 9 

74 4 

26 6 

75 5 

32 2 

27 7 

14 4 

61 1 

52 2 

91 1 

12 2 

0 0 

29 9 

28 8 

54 4 

39 9 

22 2 

106 6 

82 2 

26 6 

19 9 

13 3 

36 6 

8 8 

106 6 

48 8 

23 3 

10 0 

38 8 

50 0 

14 4 

16 6 

53 3 

22 2 

25 5 

49 9 

44 4 

39 9 

44 4 

90 0 

48 8 

98 8 

30 0 

196 6 

64 4 

47 7 

40 0 

115 5 

80 0 

157 7 

10 0 

11 1 

26 6 

63 3 

97 7 

44 4 

30 0 

157 7 

156 6 

61 1 

34 4 

9 9 

64 4 

23 3 

175 5 

68 8 

37 7 

17 7 

43 3 

77 7 

36 6 

26 6 

102 2 

28 8 

42 2 

81 1 

77 7 

86 6 

37 7 

70 0 

21 1 

75 5 

15 5 

73 3 

30 0 

20 0 

26 6 

58 8 

41 1 

92 2 

6 6 

5 5 

7 7 

32 2 

84 4 

29 9 

14 4 

115 5 

83 3 

34 4 

32 2 

13 3 

49 9 

16 6 

115 5 

42 2 

24 4 

14 4 

22 2 

44 4 

18 8 

16 6 

63 3 

20 0 

21 1 

55 5 

32 2 

39 9 

Dee waarden die met een  zijn gemerkt zijn niet opgenomen in de correspondentieanalyse 
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Bijlag ee J: Overzich t verbindmogel i jkhede n voo r de waarde * 
'gezel l igheid ''  in de thesauru s 

Waardenn verbonden met gezellighei d 

Laagg 1: waarde n 
lekkerr snoepen 
gastvrijj zijn 
niett afstandelijk zijn 
lekkerr eten/drinken 
loll hebben/maken 
hett naar je zin hebben 
samenn eten 
anderee mensen ontmoeten 
jee eigen spullen om jee heen hebben 
mensenn om je heen hebben 

laagg 2: waarden * 
genieten n 
luxe e 
verwennen n 
kinderenn hebben 
traditiess bewaren 
aardigg zijn 
vertederen n 
blijj zijn 
geborgenheid d 
niett alleen zijn 
seksuelee gemeenschap hebben 
romantischh zijn 
royaall zijn 

laagg 3: waarde n 
bevrediging g 
lust t 
niett balen 
inn de natuur bezig zijn 
niett gefrustreerd zijn 
vann andere culturen genieten 
geenn honger hebben 
goedd gevoel hebben 
jee fi jn voelen 
jee lekker voelen 
naarr je zin hebben 
welbevinden n 
geenn heibel hebben 
goedd in elkaar steken 
jee niet belazerd voelen 
niett de pest in hebben 
niett klagen 
bruinn worden 
jee happy/gelukkig voelen 
eenn goed zelfgevoel hebben 
chique e 
geldd hebben 
pronken n 

comfortabel l 
huisjee boompje beestje 
kneuterigg zijn 
leukee dingen doen 
bijj elkaar (willen) zijn 
jee op je gemak voelen 
sfeer r 
warmte e 
eenn feest geven 

jee prettig voelen 
onbezorgdd zijn 
eigenn plek hebben 
eenn partner hebben 
zekerheid d 
knuffelen n 
plezierr hebben 
humor r 
liefde e 
contactt hebben met anderen 
eenn fijn gezin hebben 
geenn sleur hebben 
bijj de groep horen 

genietenn van de natuur 
dingenn doen die je leuk vind 
jee verbazen over 
jee ogen uitkijken 
eenn levensgenieter zijn 
eenn lekker gevoel hebben/krijgen 
geenn verdriet hebben 
jee goed voelen 
jee gezond voelen 
lekkerr in je vel zitten 
eenn prettige werksfeer hebben 
welzijn n 
niett somber zijn 
jee aangenaam voelen 
jee niet ellendig voelen 
prettigg leven 
buitenn zijn 
geenn zeikerd zijn 
niett ongelukkig zijn 
ontspannenn zijn 
err mooi uitzien 
glamour r 
rijkk zijn 
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welvaart t 
err deft ig uitzien 
zwemmenn in het geld 
geenn problemen hebben 
doenn waar je zin in hebt 
geenn zorgen hebben 
vakantiee hebben/houden 

laagg 4: waarden* 
tevredenn zijn 
enthousiastt zijn 
gezondd zijn 
uitdagendd zijn 
eenn kick krijgen 
trots s 
accepteren n 
goedd functioneren 
aantrekkelijkk zijn 
nietss tekort komen 
optimistischh zijn 
rekeningg houden met iemand 
err verzorgd uitzien 
boeiendd zijn 
vrijheid d 
rust t 

laagg 5: waarden 
genoegdoeningg geven 
niett zeuren 
voldoening g 
prettigg dood gaan 
niett ontevreden zijn 
leefbaarheidd handhaven 
dee natuur in gaan 
err voor gaan 
opwinding g 
iemandd overtuigen 
jee schouders ergens onder zetten 
ergenss voor staan 
belangstellingg hebben/tonen 
ergenss meer van willen weten 
iemandd beter leren kennen 
dingenn onderzoeken 
meee kunnen praten 
niett onverschillig zijn 
opleidingg hebben/krijgen 
studeren n 
veell weten 
jee blik verbreden 
meerr willen weten 
anderee culturen zien/leren kennen 
dingenn te weten komen 
niett langs elkaar leven 
doodd gaan 
geenn pijn hebben 
gezondheid d 
niett dik zijn 

goedd salaris hebben 
geenn geldzorgen hebben 
goedd in de centen zitten 
err even uit zijn 
geenn kinderen hebben/willen 
geenn zorgen maken 
lekkerr leven hebben 

liefdee voor de natuur hebben 
interessee hebben 
nieuwsgierigg zijn 
belangstellingg voor cultuur 
inn je onderhoud voorzien 
gelukkigg zijn 
beleefdheid d 
verdraagzaamm zijn 
niett jaloers zijn 
eigenwaardee hebben 
ontspanningg hebben 
deftigg zijn 

eenn goede smaak hebben 
hett middelpunt zijn 
jee eigen weg gaan 
t i jdd hebben 

ietss niet missen 
ergenss vrede mee hebben 
zelfvoldoening g 
inn alle rust dood gaan 
bewonderingg voor natuurschoon hebben 
omgaann met dieren 
rekeningg houden met het milieu 
motivatiee hebben 
bruisenn van energie 
jezelff inzetten 
eenn goede/vlotte babbel hebben 
anderelanden/omgevingg zien 
betrokkenn zijn bij 
eenn beeld vormen 
jee kennis verrijken 
leergierig g 
nadenken n 
ontdekken n 
stimuleren n 
ietss uitvinden 
jee ergens in kunnen verdiepen 
weetgierigg zijn 
anderee gewoontes meemaken 
willenn weten hoe iets afloopt 
niett oppervlakkig zijn 
jee niet afsluiten 
f i tt zijn 
gezondd leven 
jee niet kapot werken 
niett kapot gaan 
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Bijlag ee K: Vragenli js t ove r jeugdervar in g 
Hieronderr volgt een deel van de vragenlijst, zoals die is voorgelegd aan de leden 
vann het CentERpanel op 29-1-2000. De vragen die geen betrekking hebben op de 
jeugdherinneringg zijn eruit verwijderd. 

Dezee vragenlijst maakt deel uit van het waardeonderzoek van CentERdata. 
Dezee keer zijn we geïnteresseerd in enkele ervaringen uit uw jeugd. Het doel van 
hett onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de mate waarin jeugdervaringen de 
normenn en waarden van vandaag bepalen. 
Eenn aantal vragen heeft te maken met uw kindertijd. 
Wee bedoelen daarmee de periode waarin u zeven ... acht jaar oud was. 

Kuntt u aangeven met wie u woonde toen u zo'n zeven ... acht jaar oud was? 
11 vader en moeder (ook: adoptieouders) 
22 vader (ook: adoptievader) 
33 moeder (ook: adoptiemoeder) 
44 'n verzorger (bijvoorbeeld: familielid of pleegouder) 
55 andere verzorgers dan vader of moeder (bijvoorbeeld: familieleden of pleeg

ouders) ) 
66 tehuis 

Watt was de godsdienstige overtuiging van uw "x[@verzorg]3 toen u kind was? 
11 Rooms Katholiek 
22 Nederlands Hervormd 
33 Gereformeerd 
44 een andere godsdienstige overtuiging 
55 geen godsdienstige overtuiging 
66 ik weet het niet 

Wass er bij uw "x[@verzorg] een maatschappelijke overtuiging aanwezig toen u 
kindd was? 
11 ja, (voor het merendeel) socialistisch 
22 ja, (voor het merendeel) liberaal 
33 ja, (voor het merendeel) communistisch 
44 ja, een andere overtuiging 
55 nee 
66 ik weet het niet 

Hoee vaak gingen uw "x[@verzorg]naar de kerk toen u zo'n zeven acht jaar was? 
11 nooit 
22 minder dan een maal per week 
33 een maal per week 
44 meer dan een maal per week 
55 ik weet het niet 

33 Na beantwoordin g van de eerst e vraag vul t de compute r op de plaat s van "xtöverzorg ] automatisc h het antwoor d 

vann de eerst e vraag in . 
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Hoee vaak ging u als kind naar de kerk? 
11 nooit 
22 minder dan een maal per week 
33 een maal per week 
44 meer dan een maal per week 
55 ik weet het niet 

Werdd het van u verwacht (door uw "x[@verzorg]) dat u naar de kerk ging toen u 
kindd was? 
11 ja 
22 nee 

Waarr mensen bij elkaar wonen gelden meestal regels, bijvoorbeeld op een bepaal
dee ti jd thuis zijn voor het eten, helpen bij de afwas, niet lezen in bed etcetera. 

Moestt u zich thuis aan regels houden toen u kind was? 
11 ja 
22 nee 

Ervoerr u deze regels toen als een keurslijf? 
11 ja 
22 nee 

Mochtt u als kind met alle andere kinderen omgaan? 
11 ja, er werden mij geen beperkingen opgelegd 
22 nee, ik mocht van mijn "x[@verzorg] niet met bepaalde kinderen omgaan 

Hoee streng vond u uw "x[@verzorg]? 
11 helemaal niet streng 
22 een beetje streng 
33 erg streng 

Opp welk type basisschool (=lagere school) hebt u gezeten? 
11 een rooms-katholieke basisschool 
22 een protestants-christelijke basisschool 
33 een Nederlands-hervormde basisschool 
44 een gereformeerde basisschool 
55 een openbare basisschool (zonder godsdienstige achtergrond) 
66 een ander type basisschool 

Vondd u uw basisschool (lagere school) een strenge school? 
11 ja 
22 nee 

Bentt u als kind ooit ernstig ziek geweest? 
11 ja 
22 nee 
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Hadd u het prettig als kind? 
11 ja 
22 nee 

Werdd er bij u thuis veel aandacht besteed aan verjaardagen en feestdagen toen u 
kindd was? 
11 ja 
22 nee 

Hadd uw "x[@verzorg] echte vrienden toen u nog een kind was? 
11 nee 
22 ja enkele 
33 ja, veel 
44 ik weet het niet 

Knaptenn uw "x[@verzorg] toen u nog kind was klusjes zelf op? 
11 ja, meestal zelf (of iemand anders in het huishouden) 
22 nee, ze vroegen het aan een familielid of kennis (niet behorend tot uw huis

houden) ) 
33 nee, ze lieten ze doen door een vakman 

Werdd er door uw "x[@verzorg] vrijwilligerswerk gedaan toen u nog kind was? 
(Vrijwilligerswerkk bedoelen we hierin ruime zin: verenigingswerk, bestuurswerk, 
zorgg voor anderen buiten het huishouden, werk voor hulporganisaties, etcetera) 
11 nee 
22 ja 
33 ik weet het niet 

Vindtt u dat u als kind van uw "x[@verzorg] hebt geleerd om respect te hebben 
voorr andere mensen? 
11 ja 
22 nee 

Mochtt u als kind snoepen? 
11 nee 
22 ja, af en toe 
33 ja, best wel vaak 
44 ja, wanneer ik maar wilde 

Hadd uw "x[@verzorg] een moestuin toen u een kind was? 

11 ja 
22 nee 

Gingg uw "x[@verzorg] naar concerten, theater, musea, tentoonstellingen en/of 
bioscoopp toen u een kind was? 
11 (bijna) nooit 
22 af en toe 
33 vaak 
44 ik weet het niet 
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Gingg u dan mee? 
11 (bijna) nooit 
22 af en toe 
33 (bijna) altijd 

Gingg uw "x[@verzorg] op vakantie (of op reis) toen u een kind was? 
11 nee 
22 ja 
33 ja, maar bijna uitsluitend in Nederland 
44 ik weet het niet 

Gingg u dan mee? 
11 nee 
22 ja, soms 
33 ja, altijd 

Warenn uw "x[@verzorg] geïnteresseerd in het koningshuis toen u een kind was? 
11 nee 
22 ja, een beetje 
33 ja, ze lazen / bekeken alles wat met het koningshuis te maken had 

Bentt u als kind wel eens beloond door uw "x[@verzorg] als u een goed rapport 
had? ? 
11 nee, daar werd nauwelijks aandacht aan besteed 
22 ja, ik kreeg alleen complimenten 
33 ja, ik kreeg een kleinigheidje 
44 ja, ik kreeg geld of een cadeau 
55 niet van toepassing 

Bentt u als kind wel eens gestraft door uw "x[@verzorg] als u een slecht rapport 
had? ? 
11 nee, daar werd nauwelijks aandacht aan besteed 
22 ja, ik werd alleen bestraffend toegesproken 
33 ja, ik kreeg een lichte straf 
44 ja, ik kreeg een zware straf 
55 niet van toepassing 

Alss u als kind uit school kwam, was uw "x[@verzorg] dan thuis? 
11 altijd 
22 vaak 
33 soms 
44 zelden 
55 nooit 

Werdd u als kind door uw "x[@verzorg] aangemoedigd om voor uw mening uit te 
komen? ? 
11 ja (meestal wel) 
22 nee (meestal niet) 
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Werdd er door uw "x[@verzorg] naar uw mening geluisterd toen u nog kind was? 
11 nooit 
22 af en toe 
33 vaak 

Kondenn familieleden en kennissen onaangekondigd bij uw "x[@verzorg] langsko
menn toen u nog een kind was? 
11 ja 
22 nee 
33 ik weet het niet 

Mochtenn andere kinderen bij u thuis spelen toen u nog een kind was? 
11 ja, altijd 
22 ja, af en toe 
33 nee, meestal niet 
44 nee, nooit 

Hebtt u als kind een opvoeding gehad die aansluit bij dit gezegde of deze opvat
ting?? U kunt een getal intypen van 1 t/m 5. 1 betekent 'helemaal niet' 5 betekent 
'zekerr wel' 

Doee maar gewoon dan doe je al gek genoeg. 
Jee handen laten wapperen. 
Geenn papiertjes op straat gooien. 
Respectt hebben voor spullen van een ander. 
Zuinigg zijn op je spullen. 
Jee bent verantwoordelijk voor je eigen daden. 
Alss je de gulden middenweg bewandelt zit je altijd goed. 
Mett twee woorden spreken. 
Opstaann voor oudere mensen in het openbaar vervoer. 
Alss een ander in de sloot springt, hoef jij dat toch niet te doen? 
Wiee goed doet, goed ontmoet. 
Jee moet doen wat de meester/onderwijzer zegt. 
Jee mag niet brutaal zijn tegen volwassenen. 
Handenn wassen voor je aan tafel gaat. 
Hett is goed om voor je idealen te vechten. 
Jee moet opkomen voor de zwakkere in de samenleving. 
Mett dat soort mensen gaan wij niet om. 
Niett tegenspreken. 
Godd ziet alles. 
Alss je maar gezond bent (dan heb je geen problemen). 
Eerstt sparen dan pas kopen. 
Maakk van je hart geen moordkuil. 
Goedkoopp is duurkoop. 

229 9 



Bij lag ee L: Onderzoe k VNU-Waardemonitor . 
Dimensie ss en responsverantwoordin g 

Inn paragraaf 5.3 is een overzicht gegeven van de plaats die tijdschriften innemen 
opp de dimensies 1 en 2. In figuur L1 geeft de eerste horizontale as het contrast 
weerr tussen 'ontspannen zijn' en 'jezelf bewijzen'. 'Ontspannen zijn' wordt vooral 
geassocieerdd met Mijn Tuin, Tuinieren, Ariadne, Living en Seasons. 'Jezelf bewij
zen'' heeft vooral betrekking op Vorsten en Opzij. Deze twee tijdschriften liggen 
echterr wel ver uiteen op de vierde dimensie: 'veiligheid zoeken - uitdaging zoe
ken'.. Opzij ligt richting 'uitdaging' terwijl Vorsten bij 'veiligheid' ligt. Andere tijd
schriftenn die worden geassocieerd met 'veiligheid' zijn: Kinderen, Ouders van Nu, 
Nouveauu en Elegance. Uitdaging wordt behalve met Opzij ook geassocieerd met 
Cosmopolitan,, Viva en Marie Claire. 

v»ibth»idd 7D*lciri 

KnAma a 

Seasons s 

«*  Co^JÏÏS ^ 
Tunueren n 

TifMR&u u u 

Knipp mod* 

Y « « 

S S 

Autokuupioen n 

Story y 
Autoweek k 

V°êï^fu^ï n.e™u1(T) ) 

Ak^WHH Monde 

'Uyioy y 

Nieuwee Rtvu 

„ „ 
o™ ™ 

Cosmopolitin n 

uitdijingg zoeken 

Figuurr L1 Associat ies tussen waarden en t i j dschr i f ten , d imensie 3 en 4 

Figuurr L2 laat de associaties tussen waarden en de tijdschriften op de dimensies 5 
enn 6 zien. 'Gezinsleven' wordt uiteraard gekoppeld aan Kinderen en Ouders van 
Nuu en in mindere mate ook aan Margriet, Libelle en Vrouw Vandaag. De tegen
pool,, 'onafhankelijk zijn', is vooral geassocieerd met Cosmopolitan, Elle en Eigen 
Huiss & Interieur. Marie Claire, Cosmopolitan, Viva en Opzij stralen het hebben van 
eenn 'eigen identiteit' uit, terwijl Elegance, Nouveau en Vorsten meer geassocieerd 
wordenn met 'je aanpassen'. 
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"iff p p 

l&aaewgfaniXL-l&aaewgfaniXL-—— gezinsleven ö t ó es v i n n" 

jj  eigen identiteit hebben 

Figuu rr  L2 Associatie s tusse n waarde n en tijdschriften , dimensi e 5 en 6 

L11 Responsverantwoordin g voo r het tijdschriftenonderzoe k 
Dee onderzoekspopulatie bestaat uit de abonnees op 46 tijdschriften. Hiervan wor
denn er 35 uitgegeven door VNU; 11 tijdschriften worden uitgegeven door anderen. 
Hett gedeelte van het onderzoek dat direct betrekking heeft op de tijdschriften, is 
voorr het overgrote deel schriftelijk afgenomen. Er is gestreefd naar een netto 
steekproefomvangg per abonneebestand van 100 personen. Voor de meeste tijd
schriftenn bedraagt dit 100 vrouwen; voor sommige tijdschriften worden 100 man
nenn ondervraagd; voor 3 tijdschriften gaat het om zowel 100 mannen als 100 vrou
wen.. In mei 1999 is de eerste golf van het onderzoek gehouden. Per tijdschrift zijn 
5000 schriftelijke vragenlijsten verstuurd. 

Dee adressen van de VNU-abonnees zijn direct getrokken uit de abonneebestanden. 
Dee adressen van de overige abonnees zijn verkregen via Claritas. Na de eerste golf 
zijnn voor de tijdschriften meteen respons beneden de 100 abonnees respondenten 
uitt het CentERpanel geselecteerd die abonnee op het betreffende tijdschrift zijn. 
Naa deze aanvulling is, daar waar nodig, in augustus 1999 een tweede schriftelijke 
golff vragenlijsten uitgezet, tot een maximum van in totaal 1000 vragenlijsten. 

Dee resultaten staan in tabel L1. In totaal bedraagt de respons 5322 interviews, een 
gemiddeldee van 115 per tijdschrift. Voor 36 tijdschriftenn bedraagt de respons 100 
interviewss of meer, met als opmerkelijke uitschieter Opzij (247 interviews). Voor 8 
tijdschriftenn is de respons tussen de 90 en de 100. Opmerkelijk is dat de niet-VNU-
tijdschriftenn een aanzienlijk hogere respons opleveren. Een plausibele verklaring 
hiervoorr is dat Claritas slechts over gegevens beschikt van personen die een hoge 
responsbereidheidd hebben. De laagste respons kwam binnen voor Story. Ook na de 
aanvullingg zijn slechts 49 vragenlijsten ingevuld. Speciaal voor Story zijn daarom 
bijj Claritas nog 400 extra adressen van abonnees aangekocht. Naar deze adressen 
iss eind september een vragenlijst gestuurd. Dit bracht de respons voor Story uitein
delijkk op 91. 
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Tabell  L1 Tijdschrifte n naar schriftelij k en telepanelonderzoe k 

Libel le e 

M a r g r i e t t 

Viva a 

Flair r 

Tipp Cul inair 

Yes s 

A r iadne e 

M i j nn Tuin 

Liv ing g 

Story y 

V r o u ww Vandaag 

Topp Santé 

Beauu M o n d e 

Kn ipmode e 

Ouderss van nu 

K inderen n 

Cosmopol i tan n 

Mar iee Claire 

Nouveau u 

Grasduinen n 

B ingo o 

Tuin ieren n 

Seasons s 

Vorsten n 

N ieuwee Revu 

Panorama a 

Playboy y 

A u t o w e e k k 

Compute rr Idee 

VTT W o n e n (V)4 

Doee het Zel f Woon ideeën (V) 

Eigenn Huis & Inter ieur (V) 

VTT W o n e n <M) 

Doee het Zel f Woon ideeën (M) 

Eigenn Huis & Inter ieur (M) 

Privé é 

Party y 

Weekend d 

Vr iend in n 

Santé é 

Elle e 

Elegance e 

Opzi j j 

Ak tuee l l 

Autov is ie e 

A u t o k a m p i o e n n 

Totaal l 

uitgeze t t 

500 0 

500 0 

500 0 

700 0 

900 0 

1000 0 

1000 0 

1000 0 

700 0 

1400 0 

1000 0 

1000 0 

1000 0 

1000 0 

800 0 

800 0 

500 0 

600 0 

1000 0 

1000 0 

900 0 

1000 0 

600 0 

1000 0 

1000 0 

1000 0 

1000 0 

800 0 

800 0 

1000 0 

1000 0 

1000 0 

1000 0 

1000 0 

1000 0 

500 0 

500 0 

500 0 

500 0 

500 0 

500 0 

500 0 

500 0 

500 0 

500 0 

500 0 

36500 0 

schriftelij k k 

63 3 

42 2 

99 9 

114 4 

116 6 

121 1 

120 0 

105 5 

157 7 

79 9 

122 2 

138 8 

123 3 

105 5 

118 8 

108 8 

96 6 

112 2 

105 5 

96 6 

118 8 

109 9 

105 5 

93 3 

82 2 

81 1 

92 2 

89 9 

88 8 

92 2 

85 5 

81 1 

67 7 

71 1 

98 8 

100 0 

101 1 

137 7 

124 4 

149 9 

130 0 

117 7 

247 7 

92 2 

108 8 

114 4 

4909 9 

% % 
12.6 6 

8.4 4 

19.8 8 

16.3 3 

12.9 9 

12.1 1 

12.0 0 

10.5 5 

22.4 4 

5.6 6 

12.2 2 

13.8 8 

12.3 3 

10.5 5 

14.8 8 

13.5 5 

19.2 2 

18.4 4 

10.5 5 

9.6 6 

13.1 1 

10.9 9 

17.4 4 

9.3 3 

8.2 2 

8.1 1 

9.2 2 

11.1 1 

11.0 0 

9.2 2 

8.5 5 

8.1 1 

6.7 7 

7.1 1 

9.8 8 

20.0 0 

20.2 2 

27.4 4 

24.8 8 

29.8 8 

26.0 0 

23.4 4 

49.4 4 

18.4 4 

21.6 6 

22.8 8 

13.4 4 

pane l l 

94 4 

59 9 

4 4 

9 9 

8 8 

9 9 

3 3 

12 2 

4 4 

7 7 

8 8 

9 9 

3 3 

16 6 

7 7 

5 5 

8 8 

2 2 

6 6 

11 1 

19 9 

4 4 

24 4 

26 6 

8 8 

7 7 

11 1 

7 7 

6 6 

6 6 

11 1 

413 3 

Totaa l l 

157 7 

101 1 

99 9 

114 4 

120 0 

130 0 

128 8 

114 4 

160 0 

91 1 

126 6 

145 5 

131 1 

114 4 

121 1 

124 4 

96 6 

112 2 

112 2 

101 1 

126 6 

111 1 

111 1 

93 3 

93 3 

100 0 

96 6 

113 3 

114 4 

100 0 

92 2 

92 2 

74 4 

77 7 

104 4 

100 0 

101 1 

137 7 

124 4 

149 9 

130 0 

117 7 

247 7 

103 3 

108 8 

114 4 

5322 2 

44 (V): vrouwelijke lezers; (M): mannelijke (ezers 
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L22 Responsverantwoordin g voo r het merken - /productenonderzoek 
Alss voorbeeld voor een onderzoek onder merken en producten is in het 
CentERpanell een vragenlijst afgenomen over waarden van kledingzaken en kle-
dingafdelingenn van grote winkelketens. Het onderzoek is gehouden in mei 1999. 
Gestreefdd is naar een totale respons van 1500 personen. Blijkens tabel L2 bedraagt 
dee uiteindelijk respons 1541 personen. Aan de kopers bij de verschillende winkels 
iss gevraagd deze op dezelfde waarden te beoordelen als de tijdschriften. C&A en 
V&DV&D hebben in de steekproef de grootste aantallen kopers; Amid en We zijn het 
minstt populair. 

Tabell L2 Kledingwinkel s in het telepanelonderzoe k 

C&A A 

V&D D 
Hema a 
Bijenkorf f 

Amici i 

P&C C 
Kreymborg g 

Henness en Maurits 

Misss Etam 

MSS Mode 

We e 

Totaal l 

Aanta l l 

782 2 

726 6 
581 1 

408 8 
254 254 
424 4 

360 0 

306 6 
334 334 
304 304 

241 1 

1541 1 

% % 
52.2 2 

48.5 5 
38.8 8 
27.3 3 

17.0 0 
28.3 3 

24.0 0 
20.4 4 

22.3 3 
20.3 3 

16,1 1 

100.0 0 

Hett onderzoek naar de koffiemerken is uitgevoerd in oktober 1999 onder 643 
ledenn van het CentERpanel. Ook in dit onderzoek is gevraagd naar het belang van 
dee waarden in het persoonlijke leven van de respondenten. Uiteraard zijn even
eenss de waardeassociaties met de koffiemerken zelf gemeten. Tabel L3 geeft de 
verdelingg van de steekproef naar respondenten die een koffiemerk kennen, pri
mairee gebruikers en secundaire gebruikers. De tabel geeft tevens aan welke mer
kenn in het onderzoek zijn opgenomen, en dat de respons 643 personen bedroeg. 
Alleenn aan respondenten die hebben aangegeven een merk te kennen, is 
gevraagdd naar de waardeassociaties. 

Tabell  L3 Kenners , primair e en secundair e gebruiker s van koffiemerke n 

kenne rr  primai r secundai r 

Douwee Egberts 

Vann Nelle 

Kaniss en Gunnik 

Perla a 
Nescafé é 

Maxx Havelaar 

Totaal l 

aanta l l 

614 4 

511 1 

470 0 

323 3 
489 9 

437 7 

643 3 

% % 
95.49 9 

79.47 7 

73.09 9 

50.23 3 

76.05 5 

67.96 6 

100.00 0 

aanta l l 

351 1 

20 0 

41 1 
74 4 

24 4 

39 9 

643 3 

% % 
54.59 9 
3.11 1 

6.38 8 

11.51 1 

3.73 3 
6.07 7 

100.00 0 

aanta l l 

81 1 

62 2 

41 1 

49 9 

85 5 

50 0 

643 3 

% % 
12.60 0 

9.64 4 

6.38 8 
7.62 2 

13.22 2 

7.78 8 

100.00 0 
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Bij lag ee M: Waarde n in kinderboeke n en soap s vergeleke n me t 
dee SWOCC-waarde-inventarisati e 

Inn het kader van het SWOCC-waardeonderzoek is een aantal onderzoeken uitge
voerdd waarin op een vergelijkbare manier waarden uit teksten worden gehaald. 
Tweee van deze onderzoeken hebben tot doel om ervaring op te doen met alterna
tievenn voor kwalitatieve interviews. Het eerste onderzoek dat in dit kader wordt 
uitgevoerd,, is het waardeonderzoek in kinderboeken5 (Posthouwer, 1998). Het 
tweedee is een onderzoek naar waarden in Nederlandse soaps (Van Driel, 2000). 

M11 Onderzoek naar waarden in kinderboeken 
Posthouwerr heeft uit acht kinderboeken, waarvan vier van autochtone en vier van 
allochtonee Nederlandse schrijvers, de waarden geïnventariseerd. In figuur M1 staat 
eenn overzicht van de plaats die de kinderboeken innemen op de dimensies van 
Schwartz6. . 

NON-CONFORMISME E 

ZELFGERICHTHEID D 

SOCIAAL L 
CONFORMISME E 

Boekk Culturele achtergrond Vectorr Categorie volgens Schwartz 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

Nederlands s 
Nederlands s 
Nederlands s 
Nederlands s 
Indonesisch h 
Turks s 
Turks s 
Marokkaans s 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

Benevolentie e 
Conformiteit t 
Veiligheid d 
Bejegeningg door anderen 
Prestatiee (R2<70) 
Traditie e 

Figuurr M1 De waarden van kinderboeken ingedeeld in de waardedomeinen van 

Schwartzz (Posthouwer, 1998) 

55 Zie ook paragraaf 1.2.1. 

66 Zie voor een overzicht van het onderzoek van Schwartz paragraaf 2.3.1. 
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Posthouwerr vindt in haar onderzoek twee dimensies: 
•• 'sociale integratie versus zelfgerichtheid' 
•• 'sociaal conformisme versus non-conformisme'. 

Hett is vooral de eerste dimensie van Posthouwer waarop de allochtone en autoch
tonee kinderboeken verschillen. Zij stelt dat de allochtone boeken voornamelijk 
bepaaldd worden door sociale integratie en de autochtone door zelfgerichtheid. 
Opp haar tweede dimensie scoort alleen het Indonesische boek en wel aan de kant 
vann het non-conformisme, terwijl de autochtone en de overige drie allochtone 
boekenn nauwelijks enige relatie met deze dimensie hebben. De waarden in de 
boekenn van de Turkse en Marokkaanse schrijvers zijn met elkaar vergelijkbaar, 
maarr wijken af van de autochtone Nederlandse schrijvers, terwijl de waarden in 
hett boek van de Indonesische schrijver zowel van de autochtone als van de andere 
allochtonee schrijvers afwijken. 

Dee waarden uit het kinderboekenonderzoek zijn vergeleken met de waarden uit 
dee twintig kwalitatieve interviews. Hiertoe zijn ze op vergelijkbare wijze inge
deeldd als in het SWOCC-onderzoek. De waarden* die hierbij zijn gevonden, zijn 
vergelekenn met de waarden* uit het SWOCC-onderzoek en vervolgens op de daar-

Tabell M1 Gedeelt e ui t dimensi e 1 me t de daaraa n toegekend e waarden * ui t het 

kinderboeke nn onderzoe k 

dimensi ee 1 waarden ** kinderboeke n 

hogerr op komen 

fanatiekk zijn 

macht t 
doorzettingsvermogen n 

ambitiess hebben 
presteren n 

vakmanschap p 
jee eigen weg gaan 

vasthoudendd zijn 
eigenwijss zijn 

baass zijn 
gezagg hebben 

eenn doel hebben 

trots s 
zelfstandigheid d 

opstandigg zijn 

leren n 

intelligentt zijn 

kansenn krijgen 

aanzienn hebben 
gelijkk hebben/krijgen 

onafhankelijkk zijn 

spanningg (zelf gezocht) 

vooruitgang g 

-14,00 0 

-12,68 8 
-12,65 5 

-12,30 0 

-12,28 8 
-10,83 3 

-10,43 3 
-10,04 4 

-10,00 0 
-9,85 5 

-9,22 2 
-8,72 2 

-8,69 9 
-8,59 9 

-8,44 4 
-8,19 9 

-8,13 3 

-8,01 1 

-7,80 0 

-7,72 2 
-7,71 1 

-7,52 2 

-7,16 6 

-7,16 6 

macht t 
sterkk zijn 

evenwichtigg zijn 

ambitiess hebben 

bijzonderr zijn 

trots s 
zelfstandigheid d 

leren n 

lerenn van je fouten 

aanzienn hebben 

avonturenn beleven 

spannend d 

12,65 5 
12,30 0 

12,30 0 
12,28 8 

10,04 4 

8,59 9 
8,44 4 

8,13 3 

8,13 3 

7,72 2 

7,16 6 

7,16 6 
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inn gevonden dimensies gepast (tabel M1). De factorscore van het hoofdonderzoek 
iss toegekend aan de waarden* van het Posthouwer-onderzoek. Hierna zijn het 
gemiddeldee en de standaardafwijking van de waarden in kinderboeken berekend 
perr dimensie en vervolgens vergeleken met de gemiddelden en de standaardafwij
kingenn uit het SWOCC-waardeonderzoek, zie tabel M2. Indien er grote verschillen 
tussenn de gemiddelden zouden bestaan, is dat een aanwijzing dat de waarden die 
gevondenn zijn bij de kinderboeken, verschoven zijn ten opzichte van het SWOCC-
onderzoek;; met andere woorden, dat de waarden uit de kinderboeken meer rich
tingg één van de twee uiteinden van de dimensies liggen. 

Uitt tabel M2 blijkt dat de gemiddelden nauwelijks van 0 afwijken (0 is het gemid
deldee van de oorspronkelijke dimensies), zodat mag worden aangenomen dat de 
waardenn uit de kinderboeken overeenkomen met de waarden van de Nederlander 
zoalss die gevonden zijn in het SWOCC-onderzoek. Alleen de dimensies 1 en 2 
gevenn een kleine uitschieter te zien. Dit zijn de dimensies die in het hoofdonder
zoekk zijn benoemd als 'relaties versus prestaties' en 'individuele oriëntatie versus 
socialee oriëntatie'. Mogelijk is de grotere afwijking van het gemiddelde een 
gevolgg van het aanwezig zijn van allochtone invloeden op de waarden in het kin
derboekenonderzoek,, maar deze afwijking kan ook een gevolg zijn van een 
opvoedingsprincipee dat ervan uitgaat dat kinderen vooral moeten leren hoe met 
anderenn om te gaan en rekening met ze te houden. 

Tabell M2 Gemiddelde n en standaardafwijkin g van de waarde n in kinderboeke n op de 

zess dimensie s van he t SWOCC-waardeonderzoe k 

dimensi e e 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

e e 

gemiddeld e e 

1,26 6 

-1,14 4 

-0,14 4 

-0,40 0 

-0,35 5 

0,27 7 

Scheeff  in richtin g 

Relaties s 

Sociaall georiënteerd 

Waardenn van oudsher 

Uitdaging g 

Gezinslevenn hebben 

Conformistischh zijn 

Standaardafwijkin g g 

6,6 6 

5,9 9 

4,4 4 

4,8 8 

5,0 0 

4,4 4 

M22 Onderzoe k naar waarde n in soaps 
Vann Driel heeft voor haar onderzoek vier verschillende Nederlandse soaps onder
zocht.. Van elke serie heeft ze twee afleveringen geheel uitgeschreven en daaruit 
6888 waarden geïnventariseerd. Daarna heeft ze, op analoge wijze aan het SWOCC-
onderzoek,, de waarden toegedeeld aan 114 waarden* die haar waarden het beste 
beschrijven.. Na toedeling van de soap-waarden* aan de waarden* van het hoofd
onderzoekk heeft ook zij haar waarden* voorzien van de scores op de oorspronke
lijkee dimensies. Hierna zijn de gemiddelden en standaardafwijkingen berekend; 
ziee tabel M3. 
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Tabell  M3 Gemiddelde n en standaardafwijkinge n ui t het onderzoe k naar waarde n in 

soapss (Van Driel , 2000) 

dimensi e e 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

e e 

gemiddelde n n 

0,44 4 

-1.15 5 

0,07 7 

-0,19 9 

0,34 4 

-0,44 4 

schee ff  in richtin g 

Relaties s 

Sociaall georiënteerd 

Waardenn van nu 

Uitdaging g 

Vrijheid d 

Jee eigen weg gaan 

standaardafwijkin g g 

7,08 8 

5,45 5 

4,60 0 

4,42 2 

4,99 9 

4,53 3 

Ookk hier zijn de verschillen in gemiddelden tussen het onderzoek op basis van 
kwalitatievee interviews en dat op basis van soaps gering. De gevonden waarden 
komenn dus met elkaar overeen. Alleen dimensie twee geeft een ander beeld. Ook 
hierr (net als bij de kinderboeken) bestaat een scheefheid in de richting van 'socia
lee oriëntatie'. Soaps geven het gewone leven als het ware uitvergroot weer en 
blijkbaarr ligt dan de nadruk op de ander. Het onderzoek van Van Driel is bij het 
afrondenn van deze dissertatie nog niet klaar, zodat een vergelijking met de theo
rieënn over waarden in soaps nog niet gemaakt kan worden. 

237 7 



Bij lag ee N: Overzich t va n de waardevergel i jk in g 
Inn de paragrafen 4.6.1.2 en 4.6.2.2 worden de resultaten van het opnieuw coderen 
vann een steekproef uit de waarde-inventarisatie gegeven. Deze steekproef is 
samengesteldd uit de uitspraken die de respondenten 2, 4, 6, 8,10, 12, 14, 16, 18 en 
200 hebben gedaan over respectievelijk de foto's 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20. 
Dezee uitspraken zijn op de cd-rom terug te vinden. Hiervoor zijn de volgende han
delingenn nodig: 
•• klik op knop 'selecteer teksten' van het startscherm; 
•• klik vervolgens op groene knop 'filter' links bovenaan; 
•• vul, in het dan verschijnende 'filterformulier', in de juiste hokjes het nummer 

vann de foto en het nummer van het interview in; 
•• klik op 'sluit af' in het filterformulier. 

Nuu zijn de uitspraken die horen bij de opgevraagde foto van de gewenste respon
dentt op het scherm zichtbaar. Om het uitspraaknummer te kunnen lezen, dient de 
schuifbalkk onder aan het scherm naar rechts te worden geschoven. In tabel N1 
staatt een overzicht van de waardecoderingen door de drie codeurs. Het nummer in 
dee eerste kolom verwijst naar het nummer van de uitspraak. De codeurs 2 en 3 
hebbenn het opnieuw coderen van de uitspraken uitgevoerd. 

T a b e ll N1 O v e r z i c h t v a n d e w a a r d e c o d e r i n g e n d o o r d e d r i e codeur s ( 1 ,2 en 3 ) v o o r 

t w e ee p e r i o d e s (I e n II) 

uitspr.. waarden 

nummer r 

1042 2 

1043 3 

1044 4 

1045 5 

1046 6 

1047 7 

lerenn j 

inn de maatschappi j f u n c t i o n e r e n / g o e d func t ioneren j 

vaard ighedenn leren n 

sociaall leven hebben j 

a lgemeenn o n t w i k k e l d z i j n / a l g e m e n e on tw ikke l ing j 

m idde lbaree school a fmaken n 

sociaall leven hebben 

aanpassenn / j e aanpassen 

thuiss voelen 

mett je spelcomputer aan de gang/ lekker me t je spelcomputer spelen n 

n ie tt ba len 

n iett a l leen zi jn 

v r iendenn o v e r h o u d e n / v r ienden aan school overhouden 

socialee contac ten/soc ia le contacten aan school overhouden 

w a tt leuks beleven / w a t leuks op school beleven 

eenn kudded ie r z i jn 

v r iendenn h e b b e n / m a k e n 

10488 jezel f kunnen zi jn 

n ie tt aangeval len wo rden / n iet worden aangeval len 

overr bepaa lde d ingen hetze l fde denken /ge l i j k denkend z i jn 

10499 met degene z i jn bi j w ie je pas t / bi j iemand passen 

n ie tt overheersend z i jn 

durven n 

JJ I 

JJ J 

JJ J 

JJ J J 

JJ J I 

ii n 

jj  n 

jj  n 

n n 
n n 

j j 

j j 
n n 

n n 

n n 
n n 

n n 
n n 

n n 

n n 

j j 

nn n 

jj  J 
jj  j 

jj  j 

jj  j 
nn n 

nn n 
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uitspr.. waarden 
nummer r 

10500 verhaal kwijt zonder op woorden te passen/ niet op je woorden 
hoevenn passen 
openn zijn 
eerlijkk zijn 
jezelff kunnen zijn 
jee goed voelen 

10511 beroep op iemand kunnen doen 
eenn band hebben 

meerr mensen hebben zoals ji j bent 

10522 even iemand kunnen opbellen/vertellen dat je 10 km hebt gelopen 
10533 gezellig ouwehoeren 

gezelligg met vrienden naar de kroeg 
veell plezier maken 

10555 open zijn 
samenn delen 

omm iemand geven 
10566 nieuwsgierig zijn 

belangstellingg hebben/tonen 
omm iemand geven 

10577 plicht doen 

10588 volwaardige functie in de maatschappij krijgen 
voldoening g 

macht/machtt hebben 
dingenn kunnen sturen/sturend zijn 
controlee hebben 

kleinee mini oorlogjes voeren 

10599 beter voor je kind dan voor jezelf is geweest/het beter hebben/ 
hebbenn dat kind het beter heeft dan jij 

hett beste voor je kind/het beste willen voor je kind 
jee kind alle kansen geven/ kansen krijgen 

10600 kind dat het beter doet dan j i j /het beter krijgen/ hebben dat 
hett kind het beter doet dan ji j 

hett beste voor je kind/het beste willen voor je kind 
aann mogelijkheden voor kind denken 
geenn fouten maken 

10611 kind tijd geven om zichzelf te zijn/jezelf kunnen zijn 
jee verwachtingen van kind niet te hoog stellen 

10622 niet te lage eisen aan je kind stellen /je verwachtingen niet 
tee laag stellen/verwachtingenn hebben 

middenwegg vinden (voor kind) 
10633 eigen identiteit hebben 
10644 van kinderen houden 

omm iemand geven 
aann beeld voldoen 

10655 niet eten 

10666 je eigen leven leiden 

niett aan een bepaald beeld moeten voldoen/aan beeld voldoen 
niett agressief zijn 

10677 kind accepteren tot zover mogelijk is/accepteren 
kindd respecteren als eigen mens/respect hebben 

10688 geen stempel drukken op 

10699 kind dat zo (als ouder) denkt/hebben dat je kind zo denkt als ji j 
geenn fouten maken 

JJ J 
nn n 

jj n 
jj n 
jj n 

J J 
n n 
n n 

j j 

j j 

j j 

j j 
j j 
n n 

n n 

j j 
n n 
n n 

n n 

n n 

n n 

j j 

n n 
j j 

j j 
j j 
n n 

j j 

1 1 
n n 
j j 

n n 

n n 
j j 

j j 

j j 
i i 
j j 
n n 
j j 

nn J 

jj j 
"" j 
nn j 
nn n 

nn j 

jj j 
nn n 
jj j 
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uitspr.. waarden 

nummer r 

JJ J 

JJ J 

nn n 

nn n 

jj  j 

jj  i 

jj  j 

jj  J 

nn n 

n n 
n n 

j j 

j j 

j j 

j j 

n n 

n n 
n n 

j j 

j j 

j j 

j j 

n n 

10700 ve i l ighe id J n 

men ingg hebben j n 

10711 's morgens om 5 uur aan je huiswerk n j 

10722 k ind kan geven te f a l e n / k a n s e n k r i j gen /n ie t fa len j j 

k indd consequent ies gedrag la ten zien n n 

10733 k ind zel f keuzes la ten m a k e n / z e l f keuzes maken /keuzes maken j j 

d w i n g e n n 

10744 k ind s turen me t respec tvoor het k ind /s tu rend z i jn / respec t hebben 

geenn f o u t e n maken 

leren n 

10755 n ie t a l t i j d je k ind behoeden /behoeden 

(k indd dat ) ona fhanke l i j k mens (word t ) /ona fhanke l i j k zi jn 

(k indd dat ) vr i j mens ( w o r d t ) / v r i j z i jn 

30800 b i j een groep horen 

weers tandd b ieden 

n iett a l ledaags z i jn 

30811 a fze t ten tegen gevest igde o rde /a fze t ten t e g e n / 

tegenn de gevest igde orde 

30822 ident i f i ceren met een g roep 

bi jj een groep h o r e n / b i j bepaalde mensen h o r e n / 

n iett h o r e n / e r b i j horen 

30833 er op een bepaalde manier u i tz ien 

30855 b i j de g roep horen 

30866 bi j de g roep horen 

30877 mensen in vakjes i n d e l e n / n i e t in hokjes plaatsen 

geenn voo roo rdee l hebben 

30888 niet a l leen z i jn 

geenn een l ing z i jn 

opp een groep kunnen terugva l len/ergens o p kunnen terugva l len 

ve r t rouwenn h e b b e n / v e r t r o u w e n 

jee ident i f iceren met een g r o e p / j e identi f iceren met 

30899 fami l ie (banden) hebben 

vr iendenn h e b b e n / m a k e n 

30900 bi j de g roep horen 

30911 geen voo roo rdee l hebben 

bi jj de g roep horen 

30922 bi j de g roep horen 

30933 iets bere iken 

idealenn hebben 

51366 niet a l leen z i jn 

ver t roe te len n 

mett i e m a n d / i e t s kunnen praten 

51388 plezier hebben 

51399 geze l l ighe id 

hondd hebben rt n 

mett i e m a n d / i e t s kunnen pra ten n j 

51422 vr i j z i jn j n 

w e l k o mm zi jn j n 

51433 met i emand / i e t s kunnen pra ten n n 

eenn bez ighe id hebben n j 

51444 hond hebben n n 

geze l l ighe idd j j 

ergenss u i t k o m e n n j 

jj J 
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uitspr.. waarden 

nummer r 

51455 met elkaar praten 

contactt hebben met anderen 

51466 aandacht geven 
liefdee geven/liefde 

vertroetelen/mett een baby troetelen/troetelen 
trouww zijn 

51477 goed voor tets /iemand zijn 

70955 geld verdienen 

deelnemenn aan de arbeidsmarkt/deelnemen 
doenn wat van je verwacht wordt /voldoen aan verwachtingen 

werken n 
70966 geld verdienen/geld hebben 

gezelligheid d 

leukk werk hebben 
70977 tevreden zijn/tevreden zijn over iets 

genoegdoening/genoegdoeningg geven 
trotss zijn/trots 

70988 aan verwachtingspatronen voldoen/voldoen aan verwachtingen 
jee niet hoeven schamen 

inn staat zijn om te werken /werken 
70999 aan verwachtingspatronen voldoen/voldoen aan verwachtingen 

verwachtingenn hebben 

71000 niet links gelegen laten worden 
erbijj horen 

werken n 
aann de norm voldoen/voldoen aan verwachtingen 

71011 samen zijn/doen/ samen zijn/samen iets doen 
eenn band hebben 

overr hetzelfde kunnen praten 

gezelligheid d 
samenn een product leveren 
samenn ergens mee bezig zijn 

71022 geld verdienen/geld hebben 
rechtvaardigheidd /rechtvaardig 
omgangg met mensen 
mensenkennis s 

71033 resultaat/zichtbaar resultaat hebben/resultaat hebben/zien 
werken n 

71044 het uitkomen van iets wat je zegt/hebben dat wat je vertelt 
uitkomt/verwachtingenn hebben 

71055 promotie 

meerr in je mars hebben/bewijzen dat je meer in je mars hebt/ 
jezelff bewijzen 
hogeropp komen 
leidingg geven 

71066 leiding geven 

71077 leiding geven 
hogerr op komen 
macht/machtt hebben 

71088 aanzien/aanzien hebben 

ietss betekenen voor de buitenwereld /iets betekenen 
respectt /respect krijgen 
verwachtingenn hebben 

JJ J 

nn n 

jj n 

jj j 
jj n 

jj n n 
jj n n 

jj n j 
jj n j 

JJ J J 
jj n n 
jj n n 

jj j j 

)) J J 
jj j n 
jj n n 
nn j J 
jj j n 
nn j n 

jj j j 

jj n j 

jj n j 

JJ i j 
nn n j 

jj J j 
jj n j 
jj n n 
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uitspr .. waarden 
numme r r 

90744 rust 
wegg uit dagelijkse sleur/geen sleur hebben 
ontspanning g 

90755 je laten verwennen /verwend worden/verwennen 
nikss doen 

90766 andere mensen ontmoeten 
90777 spanning/spanning (zelf gezocht) 

eenn kick krijgen 

doee vakanties 
ietss doen /gewoon iets doen 

niett saai zijn 

90788 ontspanning 

risico/risicoo nemen/risico lopen 

90799 ontspanning 
err even uit zijn 
afvallen n 

inn beweging blijven 
slankk zijn 
niett dik zijn 

90800 bewegen 
sporten n 
gezondd blijven /gezond zijn/gezondheid 

niett vroeg sterven 
vann alles aan je gezondheid doen 

90811 niet in een diep gat vallen 

90822 vriendelijkheid 
lekkerr eten/drinken 

bewonderingg voor natuurschoon hebben 

111122 geloven 

111133 geloven 
hett bovennatuurlijke verklaren/iets kunnen verklaren 
niett geloven 

111144 iets kunnen verklaren 

111155 iets kunnen verklaren 
macht t 

111166 gunstig stemmen 
beslissingenn nemen 

111177 samen zijn/samen doen 

111188 plicht doen 
samenn zijn/samen doen 

111199 troost/ troost hebben 
geborgenheid d 
veiligg voelen/samen veilig zijn 

116655 doorgaan 
levenn voor ander in waagschaal stellen/je leven wagen 
onverzettelijk k 

116666 iets bereiken/meer bereiken 
ontdekken n 

uitvinden n 

zienn wat er buiten is 

expansie expansie 
elkee keer meer hebben/meer hebben 

116677 technische ontwikkeling/dingen ontwikkelen/ontwikkelen 
ziektess bestrijden 

nn j 

nn j 

jj  n 

nn j 

nn n 

nn n 

jj  j 

jj  j 

nn j 

jj  n 



uitspr .. waarde n 

numme r r 

116688 oplosse n 

116699 nie t onzeke r zij n 

122366 er bete r u i tz ien/e r goe d uitzie n 

err  leu k ui tz ien/e r een beetj e leu k uitzie n 

jee moo i voelen/moo i zij n 

jee pretti g voele n 

122377 er leu k uitzie n 

moo ii  gevonde n worde n doo r anderen/moo i z i jn / 

hebbe nn dat andere n je moo i vinde n 

jee pretti g voele n 

122400 schoo n zij n 

122422 jezel f verzorgen/e r verzorg d uitzie n 

jee pretti g voele n 

127677 ou d worde n 

127699 nie t ou d worden /n ie t oude r worde n 

geenn rimpel s krijge n 

f i t te rr  z i jn / f i t zij n 

ou dd worde n 

127700 er bete r ui t z ien/e r goe d uitzie n 

fi tt  zij n 

uithoudingsvermoge n n 

err  moo i uitzie n 

127711 levenservarin g 

wijshei d d 

127722 lere n 

kenni ss overdrage n 

127744 lere n 

127755 lere n 

127777 verwenne n 

127788 zelfstandi g zij n 

lere n n 

geenn papkin d zij n 

127799 eige n leve n leide n 

werke n n 

127800 thui s z i jn /kome n 

127811 lere n 

127822 j e eige n gan g gaan 

loss zij n 

127833 aan regel s houde n 

127844 tij d hebbe n 

127855 geen ruzi e hebben/make n 

vertrouwe n n 

doe nn waa r je zin in heb t 

127866 gezelli g met z'n alle n eten/same n eten 

omm 6 uu r thui s zij n /voo r zessen thui s zij n 

aann regel s houde n 

127877 gezelli g met z'n alle n eten/same n e t e n / 

mett  z'n alle n aan tafe l zi t te n 

127888 {'s avonds ) me t z'n alle n aan tafe l (e ten) / 

mett  z'n alle n aan tafe l z i t ten/same n eten 

bespreke nn wa t er di e dag is gebeur d 

bespreke nn wa t j e di e dag heb t gedaa n 

(bi jj  eten ) geen t v aan / 's avond s geen tv aan 

volhoude nn met z'n alle n t e eten/volhoude n 

JJ J 

n n 

i i 
j j 

j j 

j j 

jj  J 

JJ  J 

jj  j 

jj  n 

jj  n 

jj  n 

nn n 

jj  n 

jj  n 

nn j 

jj  j 

jj  n 

jj  n 

jj  n 

j j 

j j 
n n 

j j 
j j 
n n 

j j 

n n 

n n 

n n 

n n 
n n 

j j 

i i 
n n 

j j 
n n 
n n 

j j 

j j 

j j 
n n 

J J 

j j 
j j 

JJ j 

nn j 

nn n 

nn j 

nn n 

nn n 

nn n 

jj  n 

jj  n 

nn n 

JJ  J 
nn n 
nn n 

11 J 

jj  j 

nn n 

JJ  J J 

jj  j j 

jj  n n 

JJ J J 

jj  j 

jj  j 
nn j 

jj  n 

jj  J j 

jj  i j 

jj  n j 

JJ  J j 
ii  j n 
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uitspr .. waarde n 

numme r r 

12789 9 

12790 0 

12791 1 

13348 8 

13349 9 

13350 0 

13351 1 

13352 2 

13353 3 

ietss n ie t missen 

opvoeden n 

nadenken n 

a a n d a c h t / a a n d a c h tt geven 

besprekenn w a t je d ie dag heb t gedaan / 

besprekenn w a t er vandaag gebeurd is 

('ss avonds) met z 'n al len aan ta fe l (eten) 

pra tenn in he t g e z i n / h e b b e n dat er gepraat w o r d t in een g e z i n / 

me tt e lkaar praten 

h e l p e n / a n d e r ee mensen helpen 

ve ran twoo rde l i j kk z i jn 

meevoelen n 

aanz ien /aanz ienn hebben 

doorr iets t e doen goed gevonden worden/ 

doorr anderen goed gevonden worden /een goed mens zi jn 

alless zel f b l i jven d o e n / h e t zelf doen 

zelff je e ten k laarmaken 

alless la ten doen in een verzorgingshuis 

jezel ff overgeven 

vr i jhe id d 

n ie tt ge lee fd w o r d e n 

accepteren n 

jee niet machte loos voelen 

JJ J 

JJ I 

JJ J 

JJ J 

JJ J 

JJ J J 

JJ J 

JJ J 

JJ J J 
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Bijlag ee O: Instal lat i e en gebrui k cd-ro m he t 'Waardenwoordenboek ' 

011 Het doel van het 'Waardenwoordenboek' 
Hett 'Waardenwoordenboek' is een programma om waarden te inventariseren en 
tee selecteren voor commerciële communicatie en als hulpmiddel bij het opstarten 
vann onderzoek waarin waarden een rol spelen. 

022 Installatie cd-rom 
Zorgg dat alle programma's afgesloten zijn voordat de cd-rom op de computer 
wordtt geïnstalleerd. Volg daarna de volgende procedure. 
1.. Stop de cd in de computer. 
2.. Klik op start en kies in het menu voor Uitvoeren/Run. 
3.. Klik op de knop bladeren /browse en ga naar de cd-drive. 
4.. Kies in het scherm voor setup.exe en klik daarna op Openen. Hierna staat in 

hett uitvoer/run scherm Setup.exe. 
5.. Klik op OK. 
6.. Hierna volgen een aantal schermen waarbij steeds op Next kan worden 

geklikt.. Bij het derde schermpje kunt u de plaats waar het programma geïn
stalleerdd gaat worden eventueel veranderen. Na de installatie volgt nog een 
schermpjee waar u voor Finish kiest en daarna is de cd-rom te gebruiken. 

Hett 'Waardenwoordenboek' is in de computer terug te vinden onder de naam 
'wwboek'. . 
Mett enige regelmaat worden nieuwe onderzoekdata aan het 'Waardenwoorden
boek'' toegevoegd. Deze nieuwe gegevens kunnen van het internet worden gedown-
load.. Kijk voor informatie hier over op de SWOCC-side www.pscw.uva.nl/swocc 

033 Gebruik cd-rom 
Naa het opstarten van het programma verschijnt het startscherm. Het startscherm 
biedtt de volgende mogelijkheden: 

Fotoalbum.Fotoalbum. In deze module kunnen de foto's worden bekeken waarmee de ver
schillendee onderwerpen in de interviews zijn geïntroduceerd. Door op de foto's te 
klikkenn kunnen ze in vergrote vorm worden bekeken. Bij de foto's zijn de gestel
dee standaardvragen weergegeven. Het verloop van de interviews is bij elke foto 
tee volgen. 

TekstTekst bij waarde. Voor elke waarde die in het onderzoek is gevonden, wordt hier 
aangegevenn welke uitspraken van de respondenten op deze waarde betrekking 
hebben. . 

SelecteerSelecteer teksten. In deze module kunnen uitspraken op verschillende manieren 
wordenn geselecteerd. Er zijn twee hoofdvormen: het zoeken op woorden die in 
eenn uitspraak voorkomen of het filteren op kenmerken van respondenten en 
foto's.. Daarnaast kunnen de interviews in hun geheel worden gelezen. 

Thesaurus.Thesaurus. In de thesaurus kan worden bekeken van welke waarden de beteke
nissenn dicht bij elkaar liggen. Het gebruik van de thesaurus vergemakkelijkt het 
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process van gedachteassociaties bij een concreet communicatieprobleem (zie ver
derr hoofdstuk 4.5). 

GrafischeGrafische analyse. De resultaten worden gegeven van het empirische onderzoek 
waarinn respondenten van 160 waarden hebben aangegeven hoe groot de psycho
logischee afstanden tussen de waarden zijn. De resultaten worden gepresenteerd 
inn de vorm van factoren van een principale componentenanalyse. Er worden 
oplossingenn in 1, 2 en 3 dimensies gepresenteerd. De tweedimensionale oplossing 
kann ook in termen van foto's worden bekeken. 

Help.Help. De helpfile bevat een algemene toelichting op het programma en is onder
verdeeldd in de volgende onderdelen: 
•• SWOCC: de achtergrond van het projekt in het licht van SWOCC. 
•• Basisbegrippen: de basisbegrippen bij waardeonderzoek. 
•• Relevantie: de relevantie van waarden voor marketing en communicatie. 
•• Het onderzoek van Rokeach: beschrijving en uitkomsten van het waardeon

derzoekk van Rokeach. 
•• Instrumentele- en eindwaarden: enkele onderzoeksresultaten betreffende de 

validiteitt van de begrippen instrumentele en eindwaarden. 
•• LOV en VALS: twee belangrijke alternatieven die bij waardeonderzoek wor

denn gebruikt. 
•• Laddering: een techniek voor kwalitatief waardeonderzoek waarvan soms 

ookk in de waarde-inventarisatie gebruik is gemaakt. 
•• Opzet: doelstellingen en opzet van de waarde-inventarisatie. 
•• Kwalitatief onderzoek: de wijze waarop de kwalitatieve interviews zijn afge

nomen. . 
•• Afstanden tussen waarden: de wijze waarop het kwantitatieve onderzoek is 

ingerichtt waarmee de afstanden tussen de waarden zijn bepaald. 
•• Factoren en clusters: de uitkomsten en de interpretatie van de factoranalyse 

opp de waarden en de beschrijving van de clusteranalyses. 
•• Literatuurverwijzingen: verwijzingen naar de relevante literatuur over waar

den. . 
•• Hoofdmenu: beschrijving van de modules die vanuit het hoofdmenu = start-

schermm kunnen worden gebruikt. 

Daarnaastt bevat de helpfile een context-afhankelijke hulp. Dat wil zeggen dat de 
helptekstenn die vanuit de help-knoppen worden opgeroepen, afhankelijk zijn van 
dee plaats waar men zich in het programma bevindt. Deze helpfiles zijn zowel van
uitt het startscherm als vanuit de programmamodules op te roepen. 

044 Toepassing van het 'Waardenwoordenboek' 
Dee oorspronkelijke opzet van het 'Waardenwoordenboek' is het maken van een 
completee wetenschappelijke verslaglegging van de waarde-inventarisatie en niet 
hett gebruik voor praktische toepassingen. Toch zijn er vele nuttige toepassings
mogelijkhedenn wanneer het programma op de juiste wijze wordt gebruikt. In het 
onderstaandee wordt stap voor stap uitgelegd op welke wijze het 'Waarden
woordenboek'' voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt. 
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A.A. Constructie merkpersoonlijkheid 
stapp 1: ga naar 'Grafische analyse' 12-dimensionaal 
stapp 2: bepaal plaats in de figuur waar het merk ongeveer gepositioneerd is 

(indienn factor 1 en 2 niet van toepassing: kies andere combinatie van fac
toren) ) 

stapp 3: selecteer het betreffende gebied met de muis (rechtermuisknop indruk
kenn en slepen) 

stapp 4: klik 'Toon waarden' aan en druk af of noteer de waarden die van toepas
singg zouden kunnen zijn 

stapp 5: ga naar 'Thesaurus' 
stapp 6: zoek waarden die passen bij de in stap 4 genoteerde waarden door ze in 

dee linkerkolom te selecteren en vervolgens op 'Verbind' of '25 meest 
nabijee waarden' te klikken 

stapp 7: door op de waarden te klikken komen de bijbehorende uitspraken tevoor
schijn n 

stapp 8: maak een waardelijst voor merkpersoonlijkheid 

B.B. Selectie van waarden voor specifieke markt 
Methodee 1 (werkt niet bij iedere markt) 
stapp 1: ga naar 'Selecteer teksten' 
stapp 2: tik woorden in die betrekking hebben op de betrokken markt en klik 

'Zoek' ' 
stapp 3: selecteer de waarden die bij de gevonden uitspraken horen 
stapp 4: ga naar 'Thesaurus' en check de kandidaat-waarden met 'Verbind' of '25 

meestt nabije waarden' 
stapp 5: schrijf de gevonden waarden naar file 
Methodee 2 
zoekk in thesaurus direkt naar waarden op alfabet; daarna stap 4 en 5 van methode 1 

C.. Gebruik van waardedimensies voor specifiek onderzoek 
stapp 1: ga naar 'Grafische analyse' 11-dimensionaal 
stapp 2: kies gewenste factoren; deze kunnen worden ge-edit, geselecteerd en 

mett Copy (Ctrl+c) en Paste naar een wordprocessor worden gehaald. 

D.D. Startpunt voor kwalitatief onderzoek 
Methodee 1 
gaa naar 'Fotoalbum', blader naar de gewenste foto en selecteer de bijbehorende 
stukkenn interview 
Methodee 2 
stapp 1: ga naar 'Selecteer teksten' 
stapp 2: gebruik desgewenst 'Filter' 
stapp 3: tik relevant woord in en klik op 'Zoek' 
Methodee 3 
stapp 1: ga naar 'Tekst bij waarde' 
stapp 2: tik waarde in 
stapp 3: bekijk teksten en klik desgewenst op 'Noteer' 
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E.E. Struktuur/Clustering van de waarden 
s t a p l :: ga naar 'Grafische analyse'12-dimensionaal of 'Grafische analyse'I 

3-dimensionaal l 
stapp 2: kies 'kleuring op basis van clustermethode/aantal' 
stapp 3: vergroot (2-dimensionaal) of beweeg (3-dimensionaal) grafische voor

stelling g 
stapp 4: kies desgewenst per cluster representant. 

F.F. Wetenschappelijke controle 
Ditt is mogelijk de saaiste toepassing, maar wel de directe reden waarom dit 
'Waardenwoordenboek'' is ontstaan, namelijk om te voldoen aan de wetenschap
pelijkee eis van controleerbaarheid en herhaalbaarheid. Wie dit zou willen, kan het 
onderzoekk met dezelfde materialen overdoen en nagaan of de uitkomsten iden
tiekk zijn. 

G.. Inspratiebron 
Welichtt de leukste toepassing. Over een bepaald onderwerp de waarden en uit
sprakenn doorbladeren en gevoel ontwikkelen over wat er bij de consument leeft 
enn in welke termen hij daarover denkt. 
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Samenvattin g g 
Ditt onderzoek gaat over de vraag welke waarden autochtone Nederlanders heb
benn en hoe deze waarden op een bruikbare manier geordend kunnen worden. 

Waardenn spelen in iedere samenleving een grote rol. Ze dienen om keuzen te kun
nenn maken en ze sturen het gedrag van mensen. Waarden vormen de kern van een 
cultuurr en worden al in de vroegste jeugd aangeleerd. Dat gebeurt op een impli
cietee manier en vindt plaats door overdracht van waarden in het gezin, op school 
enn de naaste omgeving. Daarom zijn waarden cultuur-afhankelijk en kan van 
waardenn die gevonden zijn in de ene cultuur niet zonder meer worden veronder
steldd dat ze in een andere cultuur ook bestaan. 

Hett grootste probleem bij intercultureel onderzoek naar waarden is de status die 
eenn waarde in een bepaalde cultuur heeft. Hierbij kan onderscheid worden 
gemaaktt naar het concept waarop een waarde is gebaseerd, het bestaan van de 
waardee zelf, het belang dat de waarde heeft voor een samenleving en de omschrij
vingg van de waarde. 

Waardenn van mensen veranderen langzaam door de tijd heen. In het algemeen is 
hett niet zo dat de waarde zelf verandert, maar het belang dat mensen aan een 
waardee toekennen verandert. 

Waardenn beïnvloeden gedrag, maar de manier waarop waarden het gedrag van 
mensenn beïnvloeden hangt af van de groep waartoe iemand behoort. Dezelfde 
waardee kan per groep anders worden geïnterpreteerd en heeft dan ander gedrag 
tott gevolg. Daarom is het niet voldoende om alleen de waarden van mensen te 
onderzoeken,, maar dient ook de omgeving van mensen in aanmerking te worden 
genomen.. Een snel veranderende omgeving kan leiden tot grote verschillen in 
waardenn tussen generaties en veranderende relaties tussen waarden en gedrag 
binnenn een generatie. Daarom moet fundamenteel onderzoek naar waarden 
regelmatigg worden herhaald. 

Vinson,, Scott en Lamont hebben waarden ingedeeld in universele, domeinspecifie
kee en productgebonden waarden. Via de methode van laddering zijn deze waar
denn met elkaar in verband te brengen. Dit is een systeem van doorvragen naar 
steedss dieper liggende motieven achter het (consumenten)gedrag. Door mensen 
viaa laddering te interviewen kunnen de waarden achter het product worden 
gevondenn en vervolgens kunnen dan, via een gerichte campagne, deze waarden 
aann het product worden gekoppeld om op die manier de consument aan te spre
kenn en tot aankoop te verleiden. 

249 9 



Waardenn worden in de marketingwereld vooral gebruikt voor positionering van 
producten,, communicatie met de consument en segmentatie van de doelgroep. Zo 
kunnenn producten als het ware worden aangekleed met waarden die de consu
mentt aanspreken. Waarden spelen een rol bij de distributie, het verkoopperso
neel,, de verpakking en de reclame voor het product. Bij marktsegmentatie worden 
waardenn gebruikt om consumenten in te delen in groepen. Kortom bij de marke
tingg van producten en diensten spelen waarden een centrale rol. 

Eenn eerste grootschalig waardeonderzoek is uitgevoerd door Rokeach. Aan hem 
danktt de wereld een lijst met instrumentele- en eindwaarden die tot op heden nog 
steedss in grote delen van de wereld wordt gebruikt. Schwartz heeft ze onder meer 
gebruiktt om een cultuur overspannende theorie op te stellen. Hiermee is het 
mogelijkk om culturen met elkaar op basis van waarden te vergelijken. Een andere 
onderzoekerr die grootschalig intercultureel onderzoek heeft gedaan, is Hofstede. 
Hijj heeft daarbij gebruik gemaakt van enquêtes die door IBM zijn afgenomen om 
dee arbeidssatisfactie van het personeel te onderzoeken. Hij heeft daarbij een aan
tall dimensies gevonden waarmee hij landen kan vergelijken. Toch laten deze 
onderzoekenn zien dat het problematisch is om een waardelijst, die pretendeert 
redelijkk volledig te zijn, van de ene naar de andere cultuur om te zetten. Daarnaast 
heeftt Rokeach zelf aangegeven dat zijn waardelijst grotendeels intuïtief tot stand 
iss gekomen, hoewel dit voor vele onderzoekers kennelijk geen beletsel is om de 
Rokeach-waardelijstt toch te gebruiken. Deze beide zaken rechtvaardigen dan ook 
eenn waardeonderzoek dat gericht is op de autochtone Nederlander. Dit is de 
SWOCC-waarde-inventarisatie. . 

Bijj de SWOCC-waarde-inventarisatie is gebruik gemaakt van kwalitatieve inter
views.. Aan twintig respondenten is gevraagd wat zij denken dat de mening is van 
mensenn over tweeëntwintig verschillende levensdomeinen. Deze domeinen varië
renn van kinderen krijgen, naar school gaan, pubertijd, werken, vakantie, politiek, 
geweld,, tot doodgaan. Bij de interviews is gebruik gemaakt van stimulimateriaal 
inn de vorm van foto's. Bij deze foto's zijn een aantal vragen gesteld die het voor de 
respondentt makkelijker moeten maken om over een bepaald levensdomein te ver
tellen.. Daarnaast maken de vragen het mogelijk om ook onderwerpen die niet 
rechtstreekss met de foto's te maken hebben, aan de orde te kunnen stellen. Verder 
zorgenn ze ervoor dat het onderzoek meer gestandaardiseerd en herhaalbaar 
wordt. . 

Dee interviews zijn letterlijk uitgetypt en de waarden zijn eruit geselecteerd. Deze 
waardenn zijn ook zoveel mogelijk letterlijke weergaven van wat de respondent 
heeftt gezegd. Op deze manier zijn er 1372 waardeomschrijvingen gegenereerd. 
Dezee omschrijvingen zijn in een latere fase teruggebracht tot 160 waarden. Deze 
zijnn vervolgens aan een panel van 2000 huishoudens, het CentERpanel, voorgelegd 
omm te bepalen in welke mate waarden in betekenis overeenstemmen en in welke 
matee ze juist eikaars tegenpool vormen. Statistische analyse van de gegevens heeft 
aangetoondd dat er zes dimensies te onderscheiden zijn. 
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Dimensi e e Uiteinde nn dimensie s 

1 1 

2 2 

3 3 
4 4 

5 5 

6 6 

Relaties s 
Sociaall georiënteerd 
Waardenn van oudsher 
Zekerheid d 
Gezinsleven n 
Conformistischh zijn 

Prestaties s 
Individueell georiënteerd 
Waardenn van nu 
Uitdaging g 
Vrijheid d 
Jee eigen weg gaan 

Dee interviews, foto's, waardeomschrijvingen, uitspraken van de respondenten en 
uitkomstenn van de statistische analyses zijn verzameld op een cd-rom het 
'Waardenwoordenboek'.. Op deze manier zijn de resultaten van het onderzoek nu 
beschikbaarr voor wetenschap en marketing. Op de cd is ook een thesaurus opge
nomenn waarmee de 160 waarden, die verder waarden* worden genoemd, gekop
peldd zijn aan de overige waardeomschrijvingen en daarnaast aan de uitspraken en 
achtergrondvariabelenn van de respondenten en de foto's. De gevonden waardedi
mensiess komen voor een groot deel overeen met dimensies uit ander onderzoek, 
mett dit verschil dat ze in dit onderzoek alle zes tegelijk gevonden worden, terwijl 
err in ander onderzoek maximaal drie tegelijk worden aangetroffen. 

Omm de hardheid van de resultaten te testen, is de steekproef waarop de uitkom
stenn gebaseerd zijn, op verschillende manieren gehalveerd. Zowel bij het halveren 
vann het aantal waarden, als het aantal kwalitatieve interviews en het aantal 
beoordelaarss van de betekenissen, blijven de resultaten van de dimensies bestaan. 
Hieruitt blijkt dat de gevonden dimensies stabiel zijn en inhoudelijke betekenis 
hebben. . 

Datt de zes dimensies onafhankelijke resultaten geven, blijkt uit de toepassing van 
hett SWOCC-waardeonderzoek bij het ontwikkelen van de VN U-Waardemonitor. 
Bijj deze monitor worden merken en tijdschriften op basis van waarden aan elkaar 
gekoppeld.. Welke dimensies daarbij goed discrimineren, is afhankelijk van de 
marktt die wordt geanalyseerd. 

Bijj het ontwikkelen van de VNU-Waardemonitor blijkt dat er verschil is in waarde
associatiee tussen respondenten met een verschillende opleiding, maar niet tussen 
respondentenn met een verschillend inkomen, terwijl in veel onderzoek zulke rela
tiess parallel lopen. Waarden blijken dus samen te hangen met opleiding, hetgeen 
aansluitt bij de theorie dat waarden in de jeugd worden aangeleerd. Om dit verder 
tee onderzoeken is aan de respondenten uit het CentERpanel gevraagd een aantal 
jeugdervaringenn te rapporteren. Het blijkt dat waarden niet alleen met leeftijd 
samenhangen,, maar ook met jeugdervaring. Een deel van het gemeten verband 
mett leeftijd is dus een cohorteffect, dat niet met leeftijd, maar met generatie ver
andert.. Dit illustreert hoe leeftijd en omstandigheden gelijktijdig op het relatieve 
belangg van waarden inwerken. 

Doorr extrapolatie van de cohorteffecten kan er een blik in de toekomst worden 
geworpen.. Enkele trends in de waardeontwikkeling worden op basis hiervan bere
kend.. Zo zullen Nederlanders in de komende twintig jaar, als het cohorteffect 
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wordtt verdisconteerd, steeds meer waarde hechten aan 'een sociaal leven'. Het 
belangg van 'onbekommerd zijn' neemt toe, het wordt belangrijker om 'jezelf te 
bewijzen'' en men is meer geneigd te kiezen voor 'uitdaging' in plaats van veilig
heid.. Gezinsleven krijgt een minder belangrijke plaats, men is liever 'onafhanke
lijk'.. Tenslotte is men er meer aan gehecht de 'eigen identiteit' te behouden en wil 
menn zich minder aan meningen en wensen van anderen aanpassen. Of dit alles ook 
zall leiden tot een betere wereld... is aan de lezer om te beoordelen. 
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Summar y y 
Thiss research deals with the question which values autochthonous Dutchmen have 
andd how these can be structured in a useful manner. 

Valuess play a major role in every society. They serve to facilitate choices and they 
focuss people's behaviour. Values are central to a culture and are acquired in earliest 
youth.. This occurs at an implicit level and takes place by transference of values in 
thee family, at school and in the neighbourhood. For this reason values are culture-
dependentt and one cannot presume that values which are found in one culture are 
withoutt question present in another culture. 

Thee greatest problem in intercultural research into values is the status a value 
enjoyss in a certain culture. Within this one can distinguish between the concept a 
valuee is based on, the existence of the value itself, the importance the value has for 
aa society and the description of that value. 

People'ss values change gradually through time. Generally, it is not the case that the 
valuee itself changes, but that the importance people recognise in that value chan
ges. . 

Valuess influence behaviour, but the way in which values influence people's beha
viourr depends on the group to which someone belongs. The same value may be 
interpretedd differently per group and subsequently varying behaviour occurs. This 
iss why research into people's values alone is not adequate, one also needs to take 
intoo account people's surroundings. A fast-changing environment may lead to 
greatt differences in values between generations and changing relations between 
valuess and behaviour within a generation. For this reason fundamental research 
intoo values must be repeated frequently. 

Vinson,, Scott and Lamont have divided values into universal, domain-specific and 
product-boundd values. Through the method of scaling these values may be related 
too each other. This is a system of ongoing questioning into ever deeper embedded 
motivess behind (consumer-)behaviour. By interviewing people through scaling the 
valuess behind the product may be discovered and subsequently these values can be 
attached,, via a focused campaign, to the product, to attract the consumer and 
temptt them to purchase. 

Inn the marketing world values are mainly employed to position a product, commu
nicatee with the consumer and segment the targett group. In this way products may 
be,, as it were, dressed in values that attract consumers. Values play a role for dis
tribution,, sales staff, packaging and advertising for the product. In market seg-
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mentationn values are used to divide consumers into groups. All in all, where the 
marketingg of products and services is concerned values play a central role. 

AA first large-scale values study was carried out by Rokeach. The world is indebted 
too him for a list of instrumental and final values, that is still used to this day in 
manyy parts of the world. Schwartz used it among others to draft a culture-wide 
theory.. Through this it is possible to compare cultures with each other based on 
values.. Hofstede is another researcher, who has performed large-scale intercultural 
research.. He utilised polls for this purpose, which were conducted by IBM to 
investigatee work satisfaction among staff. He found some dimensions with which 
hee can compare countries. These studies show, however, that it is problematic to 
transferr a list of values, that claims to be fairly complete, from one culture to 
another.. Also, Rokeach has himself indicated that his list of values was created 
largelyy by intuition, yet this appears no hindrance to many researchers to use the 
Rokeachh value list anyway. Both these matters then justify a values study aimed at 
thee autochthonous Dutchman. This is the SWOCC values inventory. 

Inn the SWOCC values inventory qualitative interviews were used. Twenty respon
dentss were asked what they think are the opinions held by people in twenty-two 
differentt living domains. These domains vary from having babies, going to school, 
puberty,, work, holidays, politics, violence, to dying. In the interviews stimuli 
materiall in the form of photographs were used. These photos were accompanied 
byy a number of questions, that should facilitate the respondent in talking about a 
certainn living domain. The questions also make it possible to address issues not 
directlyy related to the photographs. Moreover, they provide better standardisation 
andd repeatability of the research. 

Thee interviews were transcribed literally and the values were then selected out of 
them.. These values are as much as possible literal transcripts of what the respon
dentt said, in this way 1372 value descriptions were generated. These descriptions 
weree in a later phase reduced to 160 values. These were subsequently presented to 
aa panel of 2000 households, the CentREpanel, to determine to what extent values 
correspondd in meaning and to what extent they form each other's opposites. 
Statisticall analysis of these data has shown that six dimensions can be distinguished. 

Dimensio nn Dimensio n extremitie s 

11 Relat ions Ach ievement 

22 Socially o r i en ted Ind iv idual ly o r ien ted 

33 Values of o ld Present-day values 

44 Cer ta in ty Chal lenge 

55 Family l i fe Freedom 

66 Being con fo rm is t Doing i t your way 

Thee interviews, photos, value descriptions, statements by respondents and results 
fromm statistical analyses have been collected on a cd-rom called the "Waarden
woordenboek"" . In this way the results of the research are now available to science 
andd marketing sectors. There is also a thesaurus included on the cd-rom with which 
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thee 160 values, which will from hereon be called values*, are linked to the re
mainingg value descriptions and also to the statements and background variables of 
thee respondents and the photos. The value dimensions found correspond to a 
largee extent with dimensions from other studies, with the notable difference that 
inn this study all six are found simultaneously, while in other studies a maximum of 
threee are found at once. 

Too test the substantiality of the results, the sample survey on which the results are 
basedd have been halved in a variety of ways. As well as with halving the number of 
values,, as with the number of qualitative interviews, as with the number of judges 
off meanings, the results of the dimensions remain intact. From this it appears the 
dimensionss found are stable and have substantial meaning. 

Thatt the six dimensions yield independent results is proven by the application of 
thee SWOCC value research in the development of the VNU Waardemonitor. In this 
monitorr brands and magazines are linked together on the basis of values. Which 
dimensionss discriminate well in this process depends on the market analysed. 

Fromm the development of the VNU Waardemonitor it appears that there is a diffe
rencee in value association between respondents with different educational back
grounds,, but not between respondents with different income levels, while in many 
studiess such relations run parallel to each other. Values appear to be connected to 
educationn which fits the theory that values are acquired in youth. To research this 
furtherr the respondents from the CentERpanel were asked to report a number of 
childhoodd experiences. It appears that values are not only connected to age, but 
alsoo to childhood experience. A part of the measured relation with age is therefore 
aa cohort-effect, that doesn't change with age, but with generation. This illustrates 
howw age and circumstances simultaneously affect the relative importance of values. 

Byy extrapolation of the cohort-effects we can take a glimpse into the future. Some 
trendss in value development are calculated on this basis. In this way Dutchmen in 
thee next twenty years, if the cohort-effect is taken into account, will set great store 
byy 'a social life'. The importance of 'being care-free' is rising, it is becoming more 
importantt to 'prove yourself' and people are more inclined to choose a 'challenge' 
overr certainty. Family life will take a less important place, people would rather be 
'independent'.. Finally, people are more attached to maintaining the 'individual 
identity'' and they are less inclined to adapt to other people's opinions and wishes. 
Whetherr all this will lead to a better world I leave the reader to determine. 
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Eenn schaa p in de bus ? 
Eenn onderzoek naar waarden 
vann de Nederlander 

Jokee Oppenhuisen 

Waardenn spelenn in een samenleving een grote rol. Ze fungeren als 

basiss voor het maken van keuzen en ze sturen daarmee het gedrag 

vann mensen. In de marketingwereld worden waarden vaak aan 

productenn en merken gekoppeld om een positieve indruk bij de 

consumentt te wekken. Ondanks het feit dat er veel onderzoek met 

waardenn wordt gedaan, is de vraag welke waarden er zijn zelden 

aann de orde geweest. Daarbij komt dat waarden sterk cultuur

gebondenn zijn. Hierdoor kan buitenlands onderzoek binnen 

Nederlandd slechts beperkt worden toegepast. Om gebruik te 

kunnenn maken van een waardelijst die helemaal is toegesneden op 

dee Nederlandse situatie, is een geheel nieuwe waarde-inventarisatie 

uitgevoerd.. Op basis van twintig kwalitatieve interviews zijn ruim 

13000 waarden gevonden, die in een latere fase tot 160 zijn 

teruggebracht.. Met statistische technieken zijn zes verschillende 

dimensiess gevonden die steeds een tegenstelling tussen vrijheid en 

bindingg uitdrukken. De resultaten van het onderzoek zijn 

verschenenn op cd-rom: het 'Waardenwoordenboek'. Via de 

thesauruss op deze cd-rom zijn niet alleen de 160 waarden te 

koppelenn aan de overige 1300, maar is bovendien de context van de 

interviewss bij de waarden terug te vinden. Hiermee is de cd-rom een 

krachtigg instrument om ideeën voor reclamestrategieën te 

genereren.. Daarnaast heeft de waarde-inventarisatie inmiddels 

tweee andere toepassingen gevonden: de VNU-Waardemonitor en 

hett voorspellen van toekomstige ontwikkelingen in de waarde

oriëntatiee van de Nederlander. 
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