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Eenn schaap 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. 


