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3 3 
Dee inventarisati e van de waarde n 

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

3.22 Theoretisch e uitgangspunte n 

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

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

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

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

dann Rokeach heeft gedaan (Heath & Fogel, 1978) 

Rokeachh instrumentele waarde 

respondentenn eindwaarde 
Rokeachh eindwaarde respondenten 

instrumenteel l 

Onafhankelijk k 
Verantwoordelijk k 
Intellectueel l 
Liefdevol l 

68% % 

52% % 

57% % 

55% % 

Were ldd vol schoonheid 

Plezier r 

6 1 % % 

57% % 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gel i j khe id d 

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

Eerl i jk k 

L ie fdevo l l 

Socialee e rkenn ing 

Na t iona lee ve i l ighe id 

M o e d i g g 

eindwa a a 

68% % 

54% % 

5 1 % % 

62% % 

49% % 

46% % 

38% % 

vrouwe n n 

rd e e instrumentel e e 

waard e e 

32% % 

46% % 

49% % 

38% % 

5 1 % % 

54% % 

62% % 

eindwa a a 

49% % 

49% % 

38% % 

44% % 

56% % 

58% % 

58% % 

manne n n 

rd e e instrumentel e e 

waard e e 

5 1 % % 

5 1 % % 

62% % 

56% % 

44% % 

42% % 

42% % 

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

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

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

sentssents his own value structure". 

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

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

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

gelatenn dat ze persoon- of si tuatiegebonden zi jn. 

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

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

Dee eenvoudigste manier is de mensen gewoon vragen welke waarde ze hebben of 
kennen.. Aan deze methode kleven echter een aantal problemen, die ook al 
beschrevenn zijn in paragraaf 2.2.5: 

 Het concept waarde is niet voor iedereen zo maar duidelijk. 
 Het is de vraag of respondenten van zichzelf weten welke waarden ze hebben 

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

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

ervarenn en dus zal een respondent ze mogelijk verzwijgen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Steenkamp,, & Wedel, 1998). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resp.. Afgelopen weekend. 

Int.. Goed, waarom coolers dit afgelopen weekend? 

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

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

hett afgelopen weekend? 

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

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

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

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

(Reynold ss & Gutman , 1988) 

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

Bijj de groep horen (4) 

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

Weinigg alcohol/vult goed (1) 

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

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

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

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

ietss bereiken 
-- het meeste uit het leven halen 

beschaafdebeschaafde indruk 
persoonlijkee status 
hoee anderen mij zien 

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

i i 
verfrissend verfrissend 
- jee voelt je alert, 

levend d 

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

voorkomtvoorkomt verspilling 
-- wordt niet warm 

minder r 
alcohol l 

lagerlager gebruik 
-- kan er niet veel 

vann op 
-- kleine slokjes 

vult t 
goed d 

kleine e 
flesjes s 

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

&& Gutman , 1988, p. 19) 

Bijj het voeren van gesprekken met respondenten worden vaak zogenaamde sti-

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

mensen,, omstandigheden of de producten zelf. 

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

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

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

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

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

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

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

scheidenn en die scheiding te motiveren. 

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

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

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

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

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

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

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

11 (Volwassen) liefde/(volwassen) partnerrelatie 

22 (individuele) vrijheid/vrije keuze 

33 gelijkheid/anti-status 

44 status/maatschappelijk aanzien 

55 individualiteit/onderscheid van anderen 

66 luxe leven/comfortabel leven 

77 plezier (in 't leven)/vermaak 

88 sociale erkenning/gewaardeerd worden door 

anderen n 

99 (levens)wijsheid/verstandigheid/volwassen-

heid d 

100 innerlijke harmonie/anti-stress 

111 gezondheid 

122 (fysieke) aantrekkelijkheid/een goed voor-

komen n 

133 gevoel voor eigenwaarde/zelfwaardering 

144 een eigen plaats, plek hebben/een eigen huis 

hebben n 

155 zuinig(heid) 

166 het hebben van kinderen/een eigen gezin 

stichten n 

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

177 veiligheid/in een veilige wereld leven 

188 zekerheid/op iets of iemand kunnen rekenen 

199 alles behouden zoals het is 

200 romantiek 

211 liefde voor kinderen 

222 schoon milieu 

233 jezelf kunnen zijn, zoals je bent 

244 geluk 

255 esthetiek, schoonheid van natuur en kunst 

266 gevoel ergens bij te horen 

277 betere kwaliteit van het leven 

288 nationale vrijheid 

299 verlossing/leven na de dood 

300 genieten van eenvoudige dingen in het leven 

311 streven naar een betere wereld 

322 bekwaamheid 

333 (persoonlijke) bevrediging/tevredenheid 

344 vaderlandsliefde 

355 iefde voor de natuur 

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

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

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

 Diverse waardeomschrijvingen worden door de respondenten verschillend 
geïnterpreteerd9. . 

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

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

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

3.3.44 Het samenstelle n van de fotoseri e 
Alss uitgangspunt bij het samenstellen van de fotoserie zijn situaties gekozen die in 
bijnaa ieder mensenleven voorkomen. We kunnen die situaties in een aantal domei-
nenn opdelen. In dit onderzoek is gekozen voor: 

 het eigen ik (gezondheid, geestelijke ontwikkeling, persoonlijk belang, per-
soonlijkee opvattingen, werk, soort leven dat iemand leidt); 

 wereld dichtbij (partner, kinderen, leven, dood, vreugde, verdriet, liefde, 
vrienden,, familie); 

 wereld verder af (natuur, milieu, bewoners van de aarde, veiligheid, vrede, 
eigenn land, buitenland). 

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

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

11 geboorte 

22 kindertijd 

33 school 

44 geestelijke ontwikkeling 

55 afzetten tegen ... 

66 verkering/lief de/partner/trouwen 

77 erotiek 

88 huisdieren 

99 gezelligheid/feest 

100 haat/ruzie 

111 vriendschap 

122 gezin 

133 werken/geld verdienen /invloed hebben 

144 eigen huis 

155 vakantie/avontuur 

166 vrijetijdsbesteding 

177 soort leven dat je leidt (arm/rijk) 

188 godsdienst 

199 milieu (vervuiling) 

200 vaderland/koningshuis 

211 nieuwsgierigheid 

222 technologie /toekomstverwachting 

233 natuur 

244 landschap 

255 gezondheid 

266 uiterlijke schoonheid/kleding 

277 eten/drinken/snoepen 

288 ouder worden 

299 dood gaan /gemis/verdriet 

300 zorg voor de medemens in je eigen land 

(ouderen,, zieken, daklozen, verslaafden, 

armen) ) 

311 zorg voor de medemens in andere landen 

(honger,, rampen, vluchtelingen, armoede) 

322 oorlog / vrede-> leger 

333 veiligheid -> politie 

344 landelijke politiek 

355 wereldpolitiek -» machthebbers 

366 geweld 

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

3.44 Uitvoering en verwerking 

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

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

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

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

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

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

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

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

klikken. . 

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

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

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

Fotoo Onderwer p Vragenn bi j de foto(s ) 

11 Kinderen 

22 School 

33 Lezen/boeken 

44 Puberteit 

55 Huwelijk/liefde/ 
seks s 

66 Dieren 

77 Vriendschap 

88 Werk 

99 Huis 

100 Vakantie/sport/ 
gezondheid d 

111 Arm/rijk 

122 Geloof 

133 Koningshuis/leger 

144 Technologie/ 
toekomst t 

155 Milieu 

166 Uiterlijk 

177 Eten/snoepen 
188 Oud/jong 

199 Dood 

200 Zorgen voor 
anderen n 

211 Geweld 

222 Politiek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Uitsprake nn Waarden 

1.. eenling die in deze wereld zo goed 

mogelijkk wil overleven 

2.. mooi, keurig eruit zien mooi keurig uiterlijk 

3.. het goed hebben voor je kinderen 

4.. trots op dingen die je bereikt hebt 

5.. trots zijn op dingen die je zelf presteert 

6.. door hard werken rijker worden 

7.. je kunt niet alles alleen aan 

8.. het goed hebben voor je kinderen, 

zorgenn dat ze een toekomst krijgen 

9.. hetgeen bescherming nodig heeft 

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

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

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

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

meenn in het gedrang. 

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

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

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

overleven n 

mooi i 

prestatie e 

trots s 

trots s 

werken n 

alleen n 

zorgen n 

beschermen n 

alleen n 

keurig g 

kinderen n 

prestatie e 

prestatie e 

rijk k 

samen n 

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

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

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

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

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

Waardee = lekke r leven hebbe n 

Uitspraken: : 

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

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

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

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

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

gekoppel d d 

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

Uitspraken: : 

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

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

echtt vrij stromend water zie je niet zo, 

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

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

stroomt,, hoe hard het gaat 

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

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

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

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

wordd daar heel blij van, dat is iets machtigs 

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

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

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

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

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

werken n 

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

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

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

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

 Hiermee is het onderzoek volledig herhaalbaar en worden subjectieve beslis-
singenn controleerbaar. 

 De onderlinge relaties tussen uitspraken van respondenten, gegenereerde 
waarden,, getoonde foto's, gestelde hoofdvragen en kenmerken van respon-
dentenn kunnen op eenvoudige wijze zichtbaar worden gemaakt. 

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

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

 Synoniemen. Waarden die synoniem zijn worden samengevoegd onder een 
noemer. . 

 Ambiguïteit. Waarden die voor meerdere uitleg vatbaar zijn worden onder-
gebrachtt bij overeenkomstige waarden die dat niet of veel minder zijn. 

 Aantal malen dat een waarde voorkomt. Waarden die veel worden genoemd 
doorr de respondenten, gaan in het algemeen boven waarden die een enkele 
keerr worden genoemd, tenzij de veelgenoemde waarden ambigu zijn. 

 De omschrijving die in het Van Dale woordenboek staat. 

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

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

bezigg zijn met dynamisch ztjn in het leven staan 

jezelff vermaken niet lui zijn de wijde wereld ingaan 

jee niet vervelen ondernemend zijn plannen hebben 

snell zijn vlot zijn iets uitvoeren 

ietss te doen willen hebben iets omhanden hebben energie hebben 

hett leven beleven een bezigheid hebben tijdverdrijf hebben 

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

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

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

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

tegenwoordigenn op grond van de gestelde criteria. 

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

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

klikopp Thesaurus.) 
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