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Fundamentel e e 
waarde-inventarisatie s s 

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

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

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

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

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

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

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

wetenschap. . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Samenvattend: : 

Eenn waarde volgens Rokeach is: 

 een duurzame ove r tu ig ing 

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

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

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

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

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

w i jzee van gedrag of e ind toes tand. 

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

\\ (schuldgevoel) 

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

->> eindtoestand = eindwaarde ^ ^ ik-gericht 

^^ maatschappijgericht 

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

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

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

sch ee begrippe n 

Waard e e Attitud e e 

gaatt om één over tu ig ing 

st i jg tt boven onderwerpen en situatie ui t 

iss een r icht l i jn /standaard 

daarvann heeft een persoon er enkele tientallen 

neemtt een meer centrale posit ie in in de 

persoonl i jkheidd en het cogni t ief systeem van 

iemandd dan at t i tude, is daarom een deter-

minantt van at t i tude en gedrag 

heeftt een directe verbinding met motivat ie 

heeftt rechtstreeks betrekking op de aan-

passings-,, zelfverdediging-, kennis- en 

zelfverwezenl i jk ingsfunct ies s 

wordtt gevormd door een systeem van overtui-

gingenn en evaluaties ten aanzien van een be-

paaldd object 

iss gericht op één speciaal onderwerp of situatie 

iss geen r icht l i jn/standaard 

daarvann heeft een persoon er duizenden 

heeftt een indirecte verbinding met motivat ie 

heeftt daar slechts zijdelings mee te maken 

Waard e e Social ee nor m 

refereertt aan wi jze van gedrag of gewenste 

eindtoestand d 

staatt boven specifieke situaties 

iss persoonli jk en innerl i jk 

refereertt alleen aan wijze van gedrag 

schrijftt een bepaald gedrag voor of verbiedt 

juistt gedrag in specifieke situaties 

iss onderl ing en uiterl i jk 

Waard e e Behoeft e e 

komtt bij mensen voor naast behoeften 

zi jnn de cognit ieve verschijningsvorm en 

omzet t ingg van behoeften en de mens is de 

enigee die deze t ransformat ie kan maken 

komtt ook bij dieren voor, maar waarden niet 

Waard e e Karaktereigenschappe n n 

kunnenn veranderen 

wordenn gebruikt om karaktertrekken te 

vergoel i jken n 

kunnenn niet veranderen 

Waard e e Interess e e 

iss een r icht l i jn 

beperktt aantal 

iss beperkter dan waarde, is slechts een aspect 

vann waarde 

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

geenn beperkt aantal 

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

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

 Op 18 december 1998 wordt Van Buitenen, intern financieel controleur bij de 
Europesee Unie, geschorst wegens het lekken van interne informatie aan 
onbevoegden.. Hij had eerder die maand een dossier over fraude en vriendjes-
politiekk binnen de Europese Commissie naar de Europese rekenkamer en het 
Europesee parlement gebracht. Het schorsen van Van Buitenen leidt tot grote 
media-aandachtt voor misstanden bij de Europese Commissie en resulteert 
uiteindelijkk in het aftreden van die Commissie. Als Van Buitenen zijn melding 
wereldkundigg maakt, is hij zeer geëmotioneerd, hetgeen verwacht mag 
worden,, hij heeft immers maandenlang een innerlijke strijd moeten voeren 
tussen: : 

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

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

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

Rokeachh noemt de volgende functies van waarden: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rokeachh stelt dan zelf: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dezee waarden, enkele honderden, zijn daarna teruggebracht tot een kleiner aan-
tall op grond van een aantal overwegingen. 
Dee volgende waarden zijn geschrapt; 

 waarden die min of meer synoniem aan elkaar waren; 
 waarden die uit empirisch onderzoek min of meer synoniem bleken te zijn; 
 waarden die elkaar overlapten; 
 waarden die te specifiek waren; 
 waarden die gewoon geen eindwaarden konden zijn. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Instrumentel ee waarde n Eindwaarde n n 

Ambitieuss (ambitious) 

Verdraagzaamm (broadminded) 

Capabell (capable) 

Opgewektt (cheerful) 

Schoonn (clean) 

Moedigg (courageous) 

Vergevingsgezindd (forgiving) 

Hulpvaardigg (helpful) 

Eerlijkk (honest) 

Verbeeldingskrachtt (imaginative) 

Onafhankelijkk (independent) 

Intellectueell (intellectual) 

Logischh denkend (logical) 

Liefhebbendd (loving) 

Gehoorzaamm (obedient) 

Beleefdd (polite) 

Verantwoordelijkk (responsible) 

Beheerstt (self-controlled) 

Eenn comfortabel leven (a comfortable life) 

Eenn opwindend leven (an exciting life) 

Wereldvredee (a world at peace) 

Gelijkheidd (equality) 

Vrijheidd (freedom) 

Gelukk (happiness) 

Nationalee veiligheid (national security) 

Plezierr (pleasure) 

Socialee erkenning (social recognition) 

Verlossingg (salvation) 

Waree vriendschap (true friendship) 

Wijsheidd (wisdom) 

Eenn wereld vol schoonheid (a world of 

beauty) ) 

Geborgenheidd in het gezin (family security) 

Volwassenn liefde (mature love) 

Zelfrespectt (self-respect) 

Hett gevoel iets bereikt te hebben (a sense 

off accomplishment) 

Innerlijkee harmonie (inner harmony) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 hogere betrouwbaarheid dan de andere testmethoden; 
 de manier op zich is interessanter dan de meer conventionele methoden 

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

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

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

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

Dee verschillen tussen mannen en vrouwen liggen in het onderzoek van Rokeach 
voorall bij de waarden 'een comfortabel leven', 'een opwindend leven', 'sociale 
erkenning',, 'ambitieus', 'capabel', 'met verbeeldingskracht' en 'logisch'. Deze 
waardenn krijgen van mannen een hogere prioriteit. Vrouwen geven een hogere 
prioriteitt aan: 'innerlijke harmonie', 'verlossing', 'vergevingsgezind' en 'liefheb-
bend'.. Hier valt op dat de verschillen vooral optreden bij waarden die horen bij de 
traditionelee verschillen in rolpatroon: de man die buitenshuis de kost verdient en 
daarvoorr bepaalde capaciteiten nodig heeft en de liefhebbende vrouw en moeder 
diee thuis de kinderen verzorgt. 

63 3 



Eenn interessante analyse is de vergelijking van waarden over verschillende leeftijd-
groepen.. De volgende waarden worden volgens Rokeach belangrijker naarmate 
menn ouder wordt: 'wereldvrede', 'nationale veiligheid', 'ware vriendschap', 'opge-
wekt',, 'vergevingsgezind' en 'behulpzaam'. De volgende waarden worden minder 
belangrijkk naarmate men ouder wordt: 'een opwindend leven', 'vrijheid', 'volwas-
senn liefde', 'wijsheid', 'liefhebbend' en 'verantwoordelijk'. De waarde 'geborgen-
heidd in het gezin' is tussen het 40ste en het 50ste levensjaar het belangrijkst. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Eindwaarden Eindwaarden 

Eenn comfor tabe l leven 

Wereldvrede e 

Were ldd vol schoonheid 

Gel i jkheid d 

Nat ionalee ve i l ighe id 

Plezier r 

WW = 

InstrumenteleInstrumentele waarden 

Ambi t ieus s 

Behulpzaam m 

Eerli jk k 

Zel fbeheers ing g 

NN = 

Lidd geworde n 

14.33 (14) 

7.00 ( 6) 

10.88 (12) 

4.33 ( 2) 

15.44 (16) 

15.00 (15) 

48 48 

11.77 (15) 

7.55 ( 5) 

3.11 ( 1) 

11.33 (14) 

46 46 

Nie tt  li d geworde n 

13.33 (14) 

8.44 ( 9) 

12.88 (13) 

7.00 ( 5) 

14.22 (16) 

14.00 (15) 

360 360 

9.55 ( 8) 

9.77 (11) 

4.55 ( 1) 

9.99 (13) 

346 346 

P* * 

.01 1 

.05 5 

.09 9 

.001 1 

.05 5 

.05 5 

.01 1 

.06 6 

.05 5 

.07 7 

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

** mediaantest 

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

Onderzoe kk Meest discriminerend e 

waard e e 

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

Hoeveelheidd oogcontact tussen blank en zwart Gel i jkheid 

Aanta ll keren kerkbezoek Verlossing 

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

verkiezings-campagnee voor het presidentschap 

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

Vietnamesee oor log ve i l i ghe id 4 

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

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

gemot iveerdee leer l ingen gemotiveerde leer l ingen)5 

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

opzichtee van niet-gevangenen 

Homoseksuelenn en heteroseksuelen Geborgenheid in het gezin en 

onafhankel i jkheid d 

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

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

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

44 Slechts 7 van de 18 eindwaarden gevraagd. 

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

verschillende nn vorme n van gedrag . 
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Eindwaarden Eindwaarden 

Eenn comfortabel leven 

Eenn opwindend leven 

Hett gevoel iets bereikt 

tee hebben 

Wereldvrede e 

Eenn wereld vol schoonheid 

Geli jkheid d 

Geborgenheidd in het gezin 

Vri jheid d 

Geluk k 

Innerl i jkee harmonie 

Volwassenn l iefde 

Nationalee vei l igheid 

Plezier r 

Verlossing g 

Zelfrespect t 

Socialee erkenning 

Echtee vriendschap 

Wijsheid d 

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

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

Dee theorie begint met de stelling dat er drie universele behoeften zijn waaraan 
allee mensen en samenlevingen moeten voldoen: 

 behoeften van het individu als biologisch organisme; 
 behoeften van gecoördineerde sociale interactie en; 
 de overlevings- en welzijnseisenvan groepen. 

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

Dezee indeling vormt het uitgangspunt van een grootschalig onderzoek naar waar-
dedomeinen.. Het onderzoek in 1987 en 1990 is te beschouwen als voorbereidend 
onderzoekk met als doel het theoretisch specificeren van: 

 dimensies of gebieden die menselijke waarden kunnen definiëren; 
 verschillende inhoudelijke domeinen van waarden die mensen van alle cultu-

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

vann overeenkomst of strijdigheid). 

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

Bilsky ,, 1987) 

Domeine n n Bijbehorend e e 

Rokeach-waarden * * 

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

voorzienn en er plezier aan beleven om dat te doen. 

plezier r 

eenn comfortabel leven 

geluk k 

opgewekt t 

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

overlevenn en een bedreiging van zijn integriteit voorkomen. 

innerlijkee harmonie 

geborgenheidd in het gezin 

nationalee veiligheid 

wereldvrede e 

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

gebruikenn van vaardigheden om van de fysieke en sociale omgeving ambitieus 

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

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

enn voldoening van de eigen onafhankelijke mogelijkheden van het onafhankelijk 

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

logischh denkend 

RestriciveRestricive conformity: het soepel verlopen van sociale interactie gehoorzaam 

maaktt het noodzakelijk dat men niet toegeeft aan allerlei impulsen beleefd 

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

beheerst t 

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

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

liefhebbend d 

gelijkheid d 

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

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

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

verdraagzaamheid d 

volwassenn liefde 

wijsheid d 

eenn wereld vol schoonheid 

moedigg (voor je overtuiging 

durvenn opkomen) 

SocialSocial power: statusverschillen lijken een universeel deel van het 

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

vanvan sociale institutie. 

*** macht 

zelfbeschikking g 

gelijkheid d 

gerechtigheid d 

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

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

domeinn toegedeeld. 

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

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

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

gedaann naar toepasbaarheid van de Rokeach waarden in de Aziatische landen. 

69 9 



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

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

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

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

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

 Over het algemeen wordt de vooraf gemaakte indeling van de waarden over 
dee verschillende domeinen gevonden. In het onderzoek uit '87 worden zeven 
domeinenn gevonden en in het onderzoek van '90 acht. De niet vooraf toege-
deeldee waarden vormen geen nieuw domein, maar het is niet onmogelijk dat 
anderee waarden, niet Rokeach waarden, dat wel zouden doen. Dit blijkt in 

70 0 F U N D A M E N T E L EE W A A R D E - I N V E N T A R I S A T I E S 



hett tweede onderzoek (Schwartz & Bilsky, 1990) het geval te zijn. Hier vormen 
dee toegevoegde waarden een achtste domein, het power domein. Bij het toe-
voegenn van nieuwe waarden moet erop gelet worden dat ze voldoen aan een 
anderee toedeling dan de huidige waarden. Immers, indien waarden worden 
toegevoegdd met dezelfde kenmerken, zullen ze weer in dezelfde domeinen 
vallen.. De waarde gezondheid zou bijvoorbeeld kunnen worden toegevoegd, 
omdatt deze als kenmerk heeft: instrumental, individualistic, security. Dat is 
eenn andere samenstelling dan de tot nu toe gebruikte Rokeach-waarden. 

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

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

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

Ookk de hypothesen worden aangepast. De verwachte theoretische structuur van 

dee domeinen is te zien in figuur 2.1. 

Figuurr 2.1 Theoretische st ructuur van de relaties tussen de waardendomeinen 

(Schwartz,, 1992) 

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

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

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

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

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

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

Hedonism:Hedonism: plezier en sensuele beloning voor jezelf 

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

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

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

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

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

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

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

socialee macht 

autoriteit t 
rijkdom m 

succesvol l 

capabel l 

ambitieus s 

plezier r 

genietenn van het leven 

durven n 

afwisselendd leven 
opwindendd leven 

creativiteit t 

nieuwsgierigheid d 
vrijheid d 

ruimdenkend d 

socialee gerechtigheid 
gelijkheid d 
beschermingg van de 

omgeving g 

behulpzaam m 
eerlijk k 

vergevingsgezind d 

nederig g 

devoot t 

hett accepteren van 
watt het leven je oplegt 

beleefdheid d 

gehoorzaamheid d 
ouderss en ouderen 

eerr bewijzen 

nationalee veiligheid 

socialee orde 

schoon n 

interactie e 

groep p 

groep p 

interactie e 

groep p 

groep p 

organisme e 

organisme e 

organisme e 
organisme e 

organisme e 

organisme e 

organisme e 

interactie e 

groep p 

groep p 

organisme e 
organisme e 

organisme e 
interactie e 

groep p 

groep p 

groep p 
groep p 

interactie e 
interactie e 
groep p 

organisme e 

interactie e 
groep p 

Spirituality:Spirituality: betekenis en innerlijke harmonie door 

hett overstijgen van het dagelijkse leven 
geestelijkk leven groep 

betekeniss in het leven groep 

innerlijkee harmonie interactie 

los,, niet verbonden interactie 

zijn n 

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

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

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

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

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

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

Uitt de resultaten kunnen een tweetal dimensies worden afgeleid: 

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

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

^ ^ ^ ^^ universalism 

self-directionn ^ * ^ ^ ^ ^ 

openstaanopenstaan voor j ^ ^ 
veranderingverandering ~ ^ " 

stimulationn «• — ' 
^^ - " • 

^^ — " " • 

hedonism m 

achievement t 

jezelfjezelf verbeteren 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.44 Waarde n als wense n 
Vynckee (1992) gaat bij zijn waarde-inventarisatie uit van het menselijk streven naar 
geluk.. Waarden zijn daarbij een soort gelukscriteria op diepteniveau; wensen kun
nenn volgens hem vervolgens worden beschouwd als gelukscriteria op oppervlakte-

75 5 



niveau:: als 'veruiterlijkingen, inkleuringen en invullingen van waarden' (Vyncke, 
1992,, p.109). Door wensen te ontleden kunnen de onderliggende waarden gevon
denn worden. 
Wensenn hebben twee kenmerken: 

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

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

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

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

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

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

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

t t 
thematische e 
generalistatie e 

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

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

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

heeftt gevonden, staan in tabel 2.8. 

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

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

Zuinigheid,, spaarzaamheid, economisch denken en doen 

Hett hebben van een nageslacht: (klein) kinderen 

Gezondheid,, gezond zijn, gezond leven 

Veiligheid:: in een veilige wereld leven 

Zekerheid:: op iets of iemand kunnen rekenen 

Vann pijn, verlies, angst of ongeluk gespaard blijven 

Alless wat men heeft behouden zoals het is 

Aandachtt besteden aan jezelf, met jezelf bezig zijn 

Romantiek,, verliefd zijn, romantische liefde 

Erotiek,, vrijen, sensualiteit, verleiden 

Eenn hechte, intieme en volwassen partnerrelatie 

Liefdee voor de kinderen 

Hechtee vriendschapsbanden, innige kameraadschap 

Hechtee familiebanden, een goede familierelatie 

Strevenn naar een betere wereld voor de medemens 

Strevenn naar een beter milieu, liefde voor de natuur 

Eenn gevoel van eigenwaarde, zelfrespect 

Gerespecteerdd en gewaardeerd worden door anderen 

Bewondering,, prestige, status, aanzien, succes 

Eenn leidinggevende positie bekleden, macht 

Jezelff kunnen zijn, zoals je bent 

Vrijj en onafhankelijk zijn, kunnen doen wat je wilt 

Jezelff ten volle ontplooien, creatief bezig zijn 

Eenn eigen leefstijl hebben 

Anti-stressen,, rust, innerlijke harmonie 

Eenn actief, spannend, avontuurlijk leven leiden 

Genietenn van de eenvoudige dingen in het leven 

Eenn welvarend, comfortabel luxeleven kunnen leiden 

Vynckee geeft aan dat deze eindwaarden soms instrumenteel voor elkaar kunnen 

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

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

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

zijn,, vaak instrumenteel zijn voor de individuele eindwaarden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vrouwe nn manne n 

Carr ièree Carrière 

Expressiee Expressie 

E igenz inn ighe idd E igenz inn ighe id 

Geze l l ighe idd Gezel l igheid 

Harmoniee Spor t i v i te i t 

Amb i t i ee Ongebondenhe id 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5.44 Het Socioconsult-model 10 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sociaal --
economisc hh e 
statu s s 

hogere e 
klasse e 

hogere e 
midden
klasse e 

midden n 
midden
klasse e 

lagere e 
midden
klasse e 

lagere e 
klasse e 

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

Postmaterüaliste n n 

9%% ' 

©© Motivaction /Vnsterdam B.V. SCIII 

postmodern n 

verwennen n zelf-actualisatie e mixx van waarden • • algemene e 
oriëntatie e 

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

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

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

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

Tabell 2.10 Indelin g waardeonderzoe k 

Soortt waardeonderzoek 

s ta tements s 

waarde l i j s ten n 

col lect ieff ind iv idueel 

Hofstede,, VWS, 

Schwarz z 

Mot ivac t ion n 

Rokeach,, Vyncke, LOV, 

Qual i tyy Planning, PDA 

Bijj het onderzoek met behulp van statements worden waardeoriëntaties afgeleid 
uitt de antwoorden die respondenten geven op de gestelde vragen. De relatie met 
dee waarden is hier indirect. 

8 44 F U N D A M E N T E L E W A A R D E - I N V E N T A R I S A T I E S 



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

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

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

111 Zie ook paragraa f 1.2.1. 
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