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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' ' 

vrolijk 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). 

30 0 W A A R D E N ,, C U L T U U R EN M A R K E T I N G 



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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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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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 
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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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