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4 4 
Dee resultate n van he t onderzoe k 

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

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

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

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

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

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

onderzoek 1 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorr het weergeven van 2 pun ten is 1 dimensie nodig 

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

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

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

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

44 Zie bijlage H voor de zes belangrijkste factoren 

108 8 DEE RESULTATEN V A N HET O N D E R Z O E K 



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

Sociaal l 
georiënteerd d 

woordelijkk zijn 

K&*4i}rt w>»n n 

nutt lig zijn 

" ,anng-i pp tijd zijn de 

intelligentt ~^fabel 2 ï ^ d f i m c 1 i o n e n i" 

eenn persoonlijkheid zi  seilol, 

hogerr op komen eigen i£WKWfe&£^n interesse he iben 

d o o r ^ t t i n S 1 v B ^ g e , ^ ^ t S f l ^ ^ ! S l ^ ^ f i § k , 1 , S e n n 

eencbeltebbeSutfSTSwMt.f8*""  fiffi 

sefdheicf f 
hebbfeWW ' t »» vooi 

verdraagzaamm zijn 

,, , iarulirztil geven 
beSCner™lngoSi l lne l l ii ^ 

r u r n i i ö S S t ó n̂ n 
gastvrijj  zijn 

tandenn hebben 

Prestaties s 
fuutt ie k zijn 

onafhankelijkk zijn " T^r.̂ *1' 
JJ J eenheldzijn. 

alleenn snip J?SJ* 

ÜH^&dee KMÜp:#£>l lebb. 

kinderenn U U ^ K A W ^ R e l a t i es 
geeSsraow-u'stt zijn ,, met.alleen ai 

^ 'uibaa;; nin 
rr hebben 

ertederen n 

kk zyn 5s' * * * ï i * c h zijn " ^on taan zijn P 

^ P ï J * ?̂ ^ =jn 

stoerr z i j f f t * ' S S S lS ^ t f e u . h. 

zyn n 

geaa 'ndzijn ontspail 

P " ™ ^^ onbezorgd zyr 
aantrekkelijkk zijn 

individueel l 
georiënteerd d 

prettigg voelen 

gelukkiggelukkig zijn g ^ n ^ a 

knuffelen n 

blijj  zijn 

romantischh zijn 

Figuurr 4.1 Grafisch e weergav e van de eerst e twe e factoren ; x-as : facto r 1; y-as : facto r 2 
(Dezee afbeelding is te bekijken op de cd-rom. Ga naar startscherm 'Waarden-
woordenboek',, klik op Grafische Analyses; kies voor 2-dimensionaal. 
Dee eerste twee dimensies verschijnen nu op het scherm.) 

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

Tabell 4.2 Benoemin g van de dimensie s 

factornumme r r Uiteinde nn dimensie s 

Relaties s 

Sociaall geor iën teerd 

Waardenn van oudsher 

Zekerheid d 

Gezinsleven n 

Conformist ischh z i jn 

Prestaties s 

Indiv idueell geor iën teerd 

Waardenn van nu 

U i tdag ing g 

Vr i jhe id d 

Jee eigen weg gaan 

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

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

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

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

dimensie ss bijlag e H. 

110 0 DEE RESULTATE N V A N HET O N D E R Z O E K 



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

extrem ee waarde n 

facto r r 

bindingbinding Relatie s 

knuffelen n 

vriendschap p 

liefde e 

gezelligheid d 

sfeer r 

vertederen n 

ietss voor iemand overhebben 

eenn partner hebben 

eenn fijn gezin hebben 

gemoedelijkk zijn 

Sociaa ll  georiënteer d 

luisterenn naar iemand 

begripp hebben voor 

behulpzaamm zijn 

verantwoordelijkk zijn 

mensenkenniss hebben 

rekeningg houden met iemand 

serieuss zijn 

samenn werken 

wijsheid d 

(ietss oplossen) 

Waardenn van oudshe r 

vaderlandss liefde 

deftigg zijn 

trots s 

stoerr zijn 

aantrekkelijkk zijn 

onsterfelijkk zijn 

eenn held zijn 

rootss (wortels) hebben 

aanzienn hebben 

spiegelenn aan 

eigenwijss zijn 

vasthoudendd zijn 

jee eigen weg gaan 

vakmanschap p 

presteren n 

ambitiess hebben 

doorzettingsvermogen n 

macht t 

fanatiekk zijn 

hogerr op komen 

vrijheidvrijheid Prestati e 

err verzorgd uitzien 

seksuelee gemeenschap hebben 

eenn kick krijgen 

plezierr hebben 

ontspanningg hebben 

gezondd zijn 

jongg blijven/zijn 

onbezorgdd zijn 

aantrekkelijkk zijn 

genieten n 

Individuee ll  georiënteer d 

vakmanschap p 

plezierr hebben 

(iets)) oplossen 

creatieff zijn 

actieff zijn 

ontspanningg hebben 

ietss maken 

tijdd hebben 

leren n 

eenn hobby hebben 

Waardenn van nu 

Facto r r 

bindingbinding Zekerhei d 

netheid d 

rijkk zijn 

schoonn zijn 

veiligheid d 

rust t 

luxe e 

eigenn plek hebben 

spaarzaamm zijn 

inn je onderhoud voorzien 

zekerheid d 

Gezinsleve n n 

moederr zijn 

kinderenn hebben 

knuffelen n 

zorgenn voor 

verwennen n 

eenn partner hebben 

vertederen n 

opvoeden n 

seksuelee gemeenschap hebben 

liefde e 

Conformistisc hh zijn 

err verzorgd uitzien 

aantrekkelijkk zijn 

aanzienn hebben 

netheid d 

deftigg zijn 

gezagg hebben 

beleefdheid d 

schoonn zijn 

baass zijn 

middelpuntt zijn 

spanningg (zelf gezocht) 

stoerr zijn 

ruimdenkendd zijn 

humor r 

eenn held zijn 

eigenn mening hebben 

boeiendd zijn 

grenzenn verleggen 

spontaann zijn 

uitdagendd zijn 

nietss te kort komen 

onafhankelijkk zijn 

eenvoud d 

niett jaloers zijn 

humor r 

tevredenn zijn 

onbezorgdd zijn 

rust t 

gewoonn zijn 

vrijheid d 

spaarzaamm zijn 

alleenn zijn (vrijwillig) 

eigenn plek hebben 

vrijheid d 

idealistischh zijn 

beschermen n 

vaderlandsliefde e 

opstandigg zijn 

geloven n 

jee eigen weg gaan 

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

Onderzoe k k 
method e e 

VALS S 

RISC C 

CCA A 

G r u n e r t / / 
Schwartz z 

Valuescope e 

Kompas s 

Danish h 
a t t i t udes s 

Minerva a 

PDA A 

Vyncke e 

Qua l i ty y 
P lann ing g 

Ho fs tede 6 6 

Dimensi ee 1 
ande r r 
onderzoe k k 

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

Openstaann <-* 

weers tandd tegen 

verander ing g 

Verander ingg <-» 

s tab i l i te i t t 

Openn voor 
verander ingg <-» 
conserverend d 

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

M o d e r nn -̂> 

t rad i t i onee l l 

Mode rnn -̂> 

t rad i t i onee l l 

Mode rnn <-» 
t r ad i t i onee l l 

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

l k -ger ichtt <-> 
ander-ger icht t 

Ikk «-> ander 

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

Dimensi e e 
SWOCC C 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

2 2 

2 2 

2 2 

Dimensi ee 2 
ande r r 
onderzoe k k 

Actiee ger icht <-» 
principee ger icht 

Ethischh <-> 
hedonisme e 

Materieell « 
spiritueell werken 

Bovenn jeze l f 
ui tst i jgenn o 
jezelff verbeteren 

Pragmatischh -̂> 

loyal i teit t 

Individueel l 
geor iënteerdd <-̂  
sociaall geor iën teerd 

Individueell <-> 

collectief f 

Sociaall <^> 
individueel l 

Prestatiee <-̂  
harmonie e 

Material isme e 
dimensie e 

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

Masculienn <-» 
feminien n 

Dimensi e e 
SWOCC C 

4 4 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

1 1 

1 1 

Dimensi ee 3 Dimensi e 
ande rr  SWOCC 
onderzoe k k 

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

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

Onzekerheids-- 4 
vermi jd ing g 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mett  gevoegd e cluster s 

795,000 0 

832,000 0 

883,000 0 

962,000 0 

970,000 0 

992,000 0 

1124,000 0 

1203,000 0 

1287,000 0 

1401,000* * 

1642,000 0 

1658,000 0 

1780,000** * 

2416,000 0 

2713,000 0 

3129.000 0 

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

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

Dee sprong tussen stap 156 en 157 is namelijk 636. 

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

144 4 

145 5 

146 6 

147 7 

148 8 

149 9 

150 0 

151 1 

152 2 

153 3 

154 4 

155 5 

156 6 

157 7 

158 8 

159 9 

22 2 

12 2 

12 2 

7 7 

8 8 

15 5 

2 2 

4 4 

1 1 

3 3 

1 1 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

1 1 

51 1 

24 4 

107 7 

33 3 

9 9 

56 6 

6 6 

22 2 

5 5 

8 8 

12 2 

15 5 

7 7 

4 4 

3 3 

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

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

4.44 Waardeverdeling per dimensie naar 
demografischee achtergrond 

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

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

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

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

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

Tabell 4.6 Vergelijkin g tusse n de geslachte n 

facto rr  Man Vrou w 

gewoge n n 

gemiddeld e e 

0,05 5 

-0,34 4 

0,29 9 

0,54 4 

-0,16 6 

0,44 4 

standaar d d 

afwijkin g g 

6,78 8 

5,45 5 

4,96 6 

5,16 6 

4,84 4 

4,70 0 

gewoge n n 

gemiddeld e e 

0,33 3 

-0,07 7 

0,15 5 

0,58 8 

0,04 4 

-0,02 2 

standaar d d 

afwi jkin g g 

6,70 0 

5,64 4 

4,83 3 

5,10 0 

4,94 4 

4,83 3 

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

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

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

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

100 Zie voor beschrijving gewogen gemiddelde 4.5.1.2. 

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

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

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

meerr  late n zien 

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

Macht t 

Ietss oplossen 

Plezierr hebben 

Ontspanning g 

Aanzienn hebben 

Ietss oplossen 

Leren n 

Ontspanning g 

Eenn eigen 

meningg hebben 

Spanning g 

(zelff gezocht) 

Aanzienn hebben 

Ambi t iess hebben 

Behulpzaamm zi jn 

Samenn werken 

Genieten n 

Presterenn Je e igen weg gaan 

Eenn par tner hebben Liefde 

Ietss oplossen Behulpzaam z i jn 

Rekeningg houden 

mett iemand 

Err verzorgd 

u i tz ien n 

Gezondd z i jn 

Aan t rekke l i j kk z i jn 

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

Inn je onde rhoud 

voorz ien n 

Kinderenn hebben Een par tner hebben Moeder z i jn 

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

Gezagg hebben 

Kinderenn hebben 

Zorgenn voor 

Liefde e 

Onafhanke l i j kk z i jn 

Vr i jhe id d 

Jee e igen weg gaan 

Vr i jhe id d 

Aan t rekke l i j kk z i jn 

Err verzorgd u i tz ien 

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

133 Het aantal respondenten is te klein om significante verschillen te vinden 
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Gezienn het geringe aantal respondenten en de wijze waarop de aantallen waar-
denn verzameld zijn, kunnen op grond van deze tabel geen harde uitspraken wor-
denn gedaan, maar een aantal opvallende zaken wordt hierna toch belicht14. 

 Rokeach heeft voor ouderen tussen 40 en 50 'geborgenheid in het gezin' als 
belangrijkee waarde15 gevonden. Dit lijkt bevestigd te worden door dit onder-
zoek,, waar 50-60-jarigen 'kinderen hebben' en 'niets tekortkomen' veel vaker 
noemenn dan jongeren. 

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

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

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

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

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

Opp de twintig meest extreme waarden per dimensie is een correspondentieanalyse16 

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

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

nificantt zijn. Zie daarvoor bijlage I. 

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

personenn in gesprekken deze waarden vaak hebben genoemd. 

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

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

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

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

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

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

4.55 De thesaurus 

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

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

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

* * 

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

aa b 

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

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

eenn aantal waarden* die op hun beurt weer verbonden zijn met een groot aantal 

waardenn die aan elk van deze waarden* zijn toegewezen. Maar bijna iedere waar

dee is ook weer toegewezen aan meerdere waarden* die natuurl i jk zelf ook weer 

anderee waarden aan zich binden. De verbindmogel i jkheden gaan vijf lagen diep. 

Hiervann verschijnen de eerste drie tegeli jkert i jd op het scherm. Deze zijn door hun 

kleurr van elkaar gescheiden. Via de knop 'beperk' zijn alle vijf lagen op het scherm 

zichtbaarr te maken. Voor een waarde* bestaan die lagen uit: waarden, waarden*, 

waarden,, waa rden* en als laatste laag weer waarden en voor een waarde uit: 

waarden* ,, waarden, waarden* , waarden en als laatste laag weer waarden*. 

Inn f iguur 4.5 is dit schematisch weergegeven voor een waarde* t o t en met de vier

dee laag; in f iguur 4.6 word t getoond hoe dit er op een computerscherm uitziet. 

" "" o W A A R D E * startwaarde: aangekl ikte waarde* 

eerstee laag: waarden die bij de 
1kk 1 startwaarde horen 

WW 2 w * 21 w * 

derdee laag: waarden die bij de waarden* uit laag twee horen, 
3kk 3 exclusief de waarden uit laag één en de startwaarde 

w w ** vierde laag: waarden* waar de waarden uit laag drie bij zijn ingedeeld, 
4kk 4 exclusief de startwaarde en de waarden uit laag één en twee 

Figuurr 4.5 De ge laagdheid van de thesaurus schematisch weergegeven 

Hiervoorr geldt: 

w,w, e W, als 3 w' e Wi_1\ w < w' 

enn ;ZTH'' e W/ <u W2 u ... u W^2 I w < w' 

w a a r b i jj < : v e r b o n d e n met 

Doorr op de knop 'verb ind ' te kl ikken bovenaan het scherm in f iguur 4.6, worden 

dee waarden en waarden* zichtbaar tot 3 lagen diep. Wordt een waarde in het 

rechterschermm aangekl ikt , dan word t een apart venster zichtbaar met een over

zichtt van de uitspraken die bij deze waarde horen. Door op de knop ' toon inter

v iew'' te kl ikken verschijnen de achtergrondvariabelen van de respondent die de 

uitspraakk heeft gedaan en via de knop ' toon f o t o ' is te zien bij welke fo to de uit

spraakk hoort . Ook di t is te zien in figuur 4.6. 

W W 

tweedee laag: waarden* waar de waarden uit laag 
tweee bij zijn ingedeeld, exclusief de startwaarde 

W W 

w 44 w*41 
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Figuurr 4.6 Overzich t van verbindingsmogelijkhede n di e de thesauru s bied t 
(Dezee figuur is in kleur te bekijken op de cd-rom. Ga naar startscherm 'Waardenwoordenboek'. 
Klikk op Thesaurus. Type in blauw vlakje links bovenaan 'interesse hebben'. Klik op knop 
Verbindd bovenaan het scherm. Klik daarna op 'interesse hebben' in het rechterscherm. Ga met 
pijltjesknopp in het nu verschenen rode schermpje naar uitspraak 11. Klik op knop Interview en 
opp knop Foto.) 

Inn plaats van op 'verbind' te klikken kan ook worden gekozen voor '25 meest nabije 
waarden'.. Door dit te doen verschijnen op het scherm de 25 waarden* met hun bij
behorendee waarden (zie figuur 4.7), die volgens de respondenten uit het telepanel 
hett dichtst bij de oorspronkelijk aangeklikte waarden* horen. Deze optie is alleen 
tee gebruiken bij de waarden*, omdat alleen daarvoor de afstanden zijn bepaald. 

LjuSE S S w --

Figuu rr  4.7 Resultaa t van het gebrui k van de functi e '25 mees t nabij e waarden ' ui t de 

thesauru s s 
(Dezee afbeelding is in kleur te bekijken op de cd-rom. Volg de beschrijving van figuur 4.6, maar 
klikklik op knop '25 meest nabije waarden' in plaats van op knop 'Verbind'.) 
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Ookk bij dit scherm is weer de mogelijkheid om de bijbehorende uitspraken, respon-
dentkenmerkenn en foto's op te vragen. 

Dee thesaurus is vooral van belang voor het zoeken naar ideeën en alternatieven. 
Eenn voorbeeld is het in de markt zetten van een product dat volgens de marketeer 
tee maken heeft met gezelligheid. Het maakt echter nogal wat verschil of men 
spreektt over 'gezelligheid' bij een bank of 'gezelligheid' bij koffie of bij bier. Door 
inn de thesaurus te kijken bij de waarde 'gezelligheid' kan deze waarde bij de bank 
wordenn ingevuld met 'niet afstandelijk zijn', 'je op je gemak voelen'; bij koffie 
doorr 'gastvrij zijn', 'warmte', sfeer' of 'je eigen spullen om je heen hebben' en bij 
bierr door 'gastvrij zijn', 'een feest geven' of 'mensen om je heen hebben'. Door de 
thesauruss te gebruiken worden deze mogelijkheden in een oogopslag duidelijk. 
Voorr meer inspiratie kan nog naar de volgende lagen gekeken worden of naar de 
uitsprakenn of foto's die bij de waarde horen. Zo kunnen de waarden* uit laag 2, 
'zekerheid',, 'aardig zijn', 'royaal zijn' voor een bank nog mogelijke aanknopings
puntenn bieden, terwijl bij koffie 'verwennen, 'genieten, 'je prettig voelen' en 
'geenn sleur hebben' nog wat verdieping brengen. Voor bier kan eventueel nog 
gekekenn worden naar 'niet alleen zijn', 'onbezorgd zijn', 'plezier hebben', 'humor' 
off 'contact hebben met anderen'. Zo kan het begrip gezelligheid met behulp van 
dee thesaurus op een steeds andere manier worden verwoord17. 

4.66 Val id i te i t en betrouwbaarheid 

4.6.11 Val id i te i t va n he t onderzoe k 
Bijj een onderzoek is het van belang om te bekijken of men meet wat men wil 
meten,, de zogenaamde validiteit van het onderzoek. De validiteit van dit onder
zoekk spitst zich toe op een aantal zaken: 
1.. het begrip waarde zelf; 
2.. de gebruikte stimuli; 
3.. de waarde-inventarisatie; 
4.. de gevonden dimensies. 

4.6.1.11 Het begri p waard e zel f 
Metenn we inderdaad waarden of meten we behoeften, attituden, karaktereigen
schappen,, motivaties, overtuigingen of nog anders? Het gaat hier om begripsvalidi-
teitt (De Groot, 1961) (Cronbach & Meehl, 1956; Loevinger, 1957). Dit probleem is niet 
eenvoudigg op te lossen. Cronbach geeft aan dat begripsvaliditeit meestal niet in een 
simpelee coëfficiënt gevat kan worden en dat het proces van het integreren van de 
gegevenss tot een juiste interpretatie vaak niet alleen een kwantitatief proces is. De 
Dee Groot (1961, p.272) hecht groot belang aan begripsvaliditeit, zoals blijkt uit het 
volgendee citaat: 

"Begripsvaliditeit"Begripsvaliditeit is van essentiële betekenis voor iedere empirische variabele, 
diedie als instrumentele realisering van een begrip wordt beschouwd en gebruikt". 

177 Zie voo r een totaa l overzich t van de verschillend e lagen van de sterwaard e 'gezelligheid ' bijlag e J. 
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Eenn tweetal zaken moet volgens De Groot bekeken worden om de begripsvalidi-
teitt te bepalen: 
•• Of er empirische gegevens zijn die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan 

dee begripsvaliditeit. 
•• De mogelijkheid deze gegevens te combineren om tot een uitspraak over de 

(matee van) begripsvaliditeit van de variabele te komen, met andere woorden: 

"het"het gaat erom 'evidence from many different sources' te integreren" (p.274). 

Bijj dit onderzoek kan geen gebruik gemaakt worden van empirische gegevens om 
hett begrip waarde te valideren, maar wel kan gekeken worden naar de theoreti
schee achtergrond van het begrip. De Groot (1961, p.276) stelt: 

"dat"dat een begrip wordt ingevoerd om onderscheidingen te kunnen maken die zin-
volvol zijn, dat wil zeggen die zich lenen tot het formuleren van verwachte verban-
denden die toetsbaar zijn. Dit betekent dat in een dergelijk geval bij een verdere 
empirischeempirische uitwerking van het nomologische netwerk rondom het begrip in kwes-
tie,tie, andere beoordelingscriteria voor de begripsvaliditeit van de variabele beschik-
baarbaar zullen komen". 

Eenn onderdeel van de theoretische achtergrond dat een bijdrage kan leveren aan 
dee begripsvaliditeit, is de gebruikte definitie van het begrip waarde. Is deze defini
tiee zodanig, dat valt vast te stellen wanneer er sprake is van een waarde en wan
neerr niet? Met andere woorden, heeft de gebruikte definitie voldoende onder
scheidendd vermogen? 

Behalvee de definitie van waarde kunnen ook de vergelijkingen gebruikt worden 
diee door verschillende wetenschappers getrokken zijn tussen waarden aan de ene 
kantt en begrippen als behoeften, attituden, karaktereigenschappen, normen en 
interessess aan de andere kant. Een combinatie van de definitie en de vergelijkin
genn kan een indruk geven van de begripsvaliditeit. 

Daarnaastt kan ook nog bekeken worden in hoeverre de gevonden waarde-inven
tarisatiee aan de theoretische verwachtingen voldoet. Cronbach en Meehl (1956, 
p.200)) stellen: 

"Construct"Construct validation is possible only when some of the statements in the network 
leadlead to predicted relations among observables. While some observables may be 
regardedregarded as "criteria," the construct validity of the criteria themselves is regarded 
asas under investigation. 
TheThe network defining the construct, and the derivation leading to the predicted 
observation,observation, must be reasonably explicit so that validating evidence may be pro-
perlyperly interpreted". 

Onderzoekk heeft aangetoond dat er een relatie is tussen de persoonlijke waarden 
vann consumenten en hun voorkeur voor merken of producten; aankoop biologisch 
voedsell (Grunert & Juhl, 1995), voorkeur voor automerken (Vinson & Munson, 
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1976;; Vinson et al., 1977), sigarettenmerken (Valette-Florence, 1997), fietsmerken 
(Okkinga,, Verhoog, De Vries, & Zandbergen, 1992), voorkeur televisieprogramma's 
(McCartyy & Shrum, 1993). In paragraaf 5.4 blijkt dat er verband is tussen de per
soonlijkee waarden en de merkwaarden. Mensen kiezen merken die qua waarden 
bijj ze passen. 

Inn paragraaf 1.2.1 wordt aangegeven dat waarden in de jeugd worden aangeleerd 
(Engel,, Blackwell, & Miniard, 1995; Hofstede, 1991). In paragraaf 6.2 tabel 6.5, 
waarr uitspraken en jeugdherinneringen met de waardedimensies worden gecom
bineerd,, blijken de relaties zeer 'logisch en voor de hand liggend' te zijn. De hypo
thesee dat waarden in de jeugd worden aangeleerd, wordt met deze bevindingen 
ondersteund.. In hoofdstuk 5 en 6 wordt op deze relaties tussen de theorieën en 
hetgeenn in het SWOCC-onderzoek is gevonden, nog uitgebreider teruggekomen. 

Dee definitie die in dit onderzoek is gebruikt, is de definitie van Rokeach18. Rokeach 
iss ook een van de wetenschappers die onderzoek heeft gedaan naar verschillen 
tussenn waarden en andere begrippen. Dit onderzoek naar verschillen is in para
graaff 2.2.2 al uitgebreid aan de orde geweest. Omdat Rokeach zelf de verschillen 
heeftt onderzocht en de definitie van een waarde heeft opgesteld, mag worden 
aangenomenn dat de definitie voldoende onderscheidend is. Daarnaast kan worden 
nagegaann in hoeverre de definitie van Rokeach in overeenstemming is met die van 
anderee onderzoekers. Zo heeft Halman (1991) ook veel aandacht geschonken aan 
verschillenn tussen waarden en de andere begrippen. Hij stelt, na uitgebreid litera
tuuronderzoek: : 

"Waarden"Waarden liggen ... f en grondslag aan bepaalde normen of verwachtingen. 
1.1. Waarden zijn niet specifiek maar algemeen. Dat wil zeggen dat verschillende 

(soorten)(soorten) gedragingen door een bepaalde waarde kunnen worden gestuurd. 
2.2. Het sturende karakter impliceert niet dat waarden alleen een verklaring voor 

bepaaldebepaalde gedragingen kunnen bieden. Ook andere factoren zijn mede- en 
vaakvaak meer bepalend voor het uiteindelijke gedrag. 

3.3. Waarden manifesteren zich in attitudes, opinies, normen e.d. die vervolgens 
dede concrete gedragingen kunnen verklaren" (p.25). 

Dee gebruikte waardedefinitie voldoet aan hetgeen Halman over waarden en 
anderee begrippen heeft gesteld. Immers een toestand of gedragswijze die mensen 
nastreven,, wijst op sturing van gedrag door de waarden. 

Verderr voldoet de definitie aan de criteria die zijn opgesteld door Schwartz en Bilsky 
(1987),, zoals in paragraaf 1.2 al is aangegeven. De definitie van Rokeach voldoet dus 
aann de kenmerken die men tegenwoordig van een waardedefinitie verwacht. 

Dee werkdefinitie (een waarde is een toestand of gedragswijze die mensen nastre
ven),, die is afgeleid van de definitie van Rokeach, wijkt op een aantal punten af 

188 A value is an enduring belief that a specific mode of conduct or end-state of existence is personally or socially 

preferablee to an opposite of converse mode of conduct or end-state 
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vann de originele definitie van Rokeach. Bos (2000) en Blom (2000) hebben waar
deonderzoekk gedaan voor de domeinen voeding en geld en hebben daarbij 
gebruikk gemaakt van de werkdefinitie, zoals in deze dissertatie is beschreven. Zij 
hebbenn daarbij een vergelijking getrokken tussen de oorspronkelijke definitie van 
Rokeachh en de werkdefinitie. Zij komen tot een aantal verschillen: 

•• Op basis van de definitie van Rokeach kunnen uitsluitend positief geformu
leerdee waarden (moedig zijn) worden geïnventariseerd en de in dit onder
zoekk gebruikte werkdefinitie laat ook de inventarisatie van negatief gefor
muleerdee waarden (niet laf zijn) toe. Wel geven zij aan dat dit maar zeer 
beperktt is toegepast. 

•• Een tweede punt van afwijking is het begrip duurzaamheid dat volgens 
Rokeachh en Schwartz en Bilsky (1987) in een waardedefinitie moet voorko
men.. In de werkdefinitie komt het begrip duurzaam niet meer voor, maar is 
gekozenn voor toestand in plaats van eindtoestand. Hiermee kunnen ook 
waardenn die niet zo van lange duur zijn, worden geïnventariseerd, hetgeen 
aansluitt bij het niveau van productwaarden uit de theorie van Vinson, Scott 
enn Lamont (1977). 

Boss en Blom concluderen dat de werkdefinitie weliswaar in essentie overeenkomt 
mett de definitie van Rokeach, maar dat de geringe verschillen leiden tot een meer 
uitgebreidee waarde-inventarisatie dan met de oorspronkelijke definitie het geval 
zouu zijn. In de praktijk blijkt in een aantal gevallen de werkdefinitie tekort te 
schieten.. Dat is het geval als waarden die met angst voor iets, bang zijn voor iets of 
ietsiets vreselijk vinden te maken hebben, aan de orde zijn. 

Iss de definitie in dit onderzoek op de juiste manier toegepast? Twee codeurs heb
benn een steekproef uit de uitspraken opnieuw gecodeerd. Hoewel dit meer zegt 
overr de betrouwbaarheid, kan het ook een indicatie geven van de validiteit. Zoals 
Krippendorfff zegt: Betrouwbaarheid is geen garantie voor validiteit, maar wel een 
noodzakelijkee voorwaarde (1981). 

Bezienn moet worden of de verschillen in codering een gevolg zijn van verkeerde 
interpretatiee van een waarde. Met andere woorden: zijn er, door het gebruik van 
dee verkorte definitie, begrippen als waarde gekenschetst die in werkelijkheid geen 
waarde,, maar attitude, karaktertrek, sociale norm, behoefte of interesse zijn? Als 
ditt laatste het geval blijkt te zijn, dan is de validiteit in het geding. 

Dee codering van de waarden is in twee ronden uitgevoerd. In de eerste ronde heb
benn de twee hercodeurs een steekproef gekregen van 124 uitspraken. Na de eerste 
rondee heeft iedere codeur een overzicht gekregen van de geïnventariseerde waar
denn van zowel zichzelf als van de andere twee, met het verzoek nogmaals naar de 
waardenn te kijken en opnieuw te beoordelen of de gevonden waarden echt aan de 
definitiee van een waarde voldoen19. Hierna is gekeken of de 126 begrippen, waar
vann de drie codeurs niet unaniem overtuigd zijn dat het een waarde is, wellicht 
behorenn tot de categorie van norm, karaktertrek, interesse, behoefte of attitude. 

199 De resultaten van zowel de eerste als de tweede codeerronde staan in paragraaf 4.6.2.2. 
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Ditt is ook gedaan voor de 48 begrippen waarover de codeurs na de tweede ronde 
unaniemm van mening zijn dat het geen waarde is. In slechts 3 van de 174 gevallen 
blijktt een begrip tot een van deze categorieën te behoren. In de overige 171 geval
lenn behoort het begrip daar niet toe. Er is dan vaak sprake van een uitspraak die 
gedaann is in de vorm van een constatering en daarbij is het lastig om te onder
scheidenn of de respondent nu met deze constatering een waarde bedoelt of dat 
hett slechts een feitelijke opmerking is. Op zichzelf is er dan geen sprake van 
begripsverwarringg of een uitspraak een waarde zou kunnen zijn, maar is er slechts 
sprakee van verschil in interpretatie of de respondent de omschrijving als waarde 
bedoelt.. Dit maakt het coderen moeilijk, maar het staat los van de vraag of een 
omschrijvingg in beginsel een waarde is. 

4.6.1.22 De gebruikt e stimul i 
Zijnn de waarden die gevonden worden de waarden van mensen in het algemeen of 
dee respondent in bijzonder of zijn het waarden die zijn gekoppeld aan toevallige 
detailss van de gebruikte foto's? Met andere woorden: in hoeverre hangen de uit
sprakenn van de respondenten af van de gebruikte stimuli? Om dat te toetsen zijn 
tweee verschillende fotoseries gebruikt. Serie a is voorgelegd aan elf respondenten 
enn serie b aan negen20. Om de series te kunnen vergelijken worden de waarden 
niett per stuk vergeleken, maar wordt een vergelijking gemaakt van de waarde
configuratiee als geheel. Als basis worden daarbij de zes factoren gebruikt. Per fac
torr en per serie worden het gewogen gemiddelde en de gewogen standaardafwij
kingg berekend (de wegingsfactor is het aantal keren dat een waarde in het onder
zoekk is genoemd). Indien er nu verschillen in gemiddelde op een factor zouden 
zijn,, dan geven die verschillen aan dat de waarden bij serie b verschoven zijn ten 
opzichtee van serie a. Wanneer bijvoorbeeld het gemiddelde bij serie a voor dimen
siee 1 (prestatie - relaties) aanzienlijk hoger zou liggen dan bij serie b, dan zou dat 
betekenenn dat serie a de respondenten veel meer aanleiding zou geven om over 
relatiess te praten dan serie b. Voor de standaardafwijking geldt dat, indien deze 
opp de dimensie bij serie a aanzienlijk hoger zou zijn dan bij serie b, en er geen dui
delijkk verschil in gemiddelde zou zijn, dit dan zouu betekenen dat bij serie b de con
trasterendee relatie- en prestatiewaarden veel minder aan bod gekomen zouden 
zijn.. In beide gevallen zou de keuze van de foto's de uitkomsten van het onder
zoekk aanzienlijk hebben beïnvloed. Dit blijkt echter niet het geval te zijn, zoals te 
zienn is in tabel 4.8. De gewogen gemiddelden liggen zo dicht bij nul dat de fotose
riess nagenoeg samenvallen met de gemiddelden van de dimensies. De standaard
afwijkingg blijkt voor de waarden die zijn genoemd bij elk van beide fotoseries per 
dimensiee nagenoeg gelijk. 

200 Deze 

serie e 

A A 

B B 

respondentenn zijn 

sekse e 

mann vrouw 

66 5 

44 5 

gelijkmatigg naar 

leefti jd d 

20-300 50-60 

66 5 

55 5 

achtergrondvariabelee over 

opleiding g 

laagg middel hoog 

33 6 2 

33 3 3 

beidee series verdeek 

gr.. st. west 

22 2 

22 2 

. . 

regio o 

noord d 

2 2 

1 1 

oost t 

2 2 

2 2 

zuid d 

3 3 

2 2 
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Tabell 4.8 Vergelijkin g tusse n de twe e fotoserie s 

dimensi e e 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

Seri ee a 

gewoge n n 

gemiddeld e e 

0,23 3 

-0,25 5 

0,32 2 

0,46 6 

-0,08 8 

-0,01 1 

standaar d d 

afwi jkin g g 

6,75 5 

5,54 4 

4,88 8 

5,10 0 

4,81 1 

4,71 1 

gewoge n n 

gemiddeld e e 

0,16 6 

-0,14 4 

0,11 1 

0,66 6 

-0,04 4 

0,03 3 

Seri e e b b 

standaar d d 

afwi jkin g g 

6,69 9 

5,56 6 

4,90 0 

5,15 5 

4,98 8 

4,83 3 

Err is op basis van deze uitkomsten dus geen reden om aan te nemen dat onge
wenstee toevallige details op de foto's de uitkomsten systematisch hebben beïn
vloed. . 

4.6.1.33 Val idi tei t van de waarde-inventarisat i e zel f 
Bijj de validiteit van de waarde-inventarisatie gaat het in feite om de volgende 
vraag:: Hoe volledig is de waarde-inventarisatie? Om deze vraag te kunnen beant
woordenn is onderzocht wat de bijdrage van een nieuw interview is, gegeven het 
aantall reeds gehouden interviews. Echter, als dit gedaan wordt met behoud van de 
oorspronkelijkee volgorde van de interviews, dan kunnen de uitkomsten afhanke
lijkk zijn van de leereffecten van de interviewer. Daarom is er per vast aantal inter
viewss het gemiddelde aantal waarden genomen over alle mogelijke manieren om 
ditt aantal uit twintig interviews te genereren. Dat wil zeggen dat 243,5 het gemid
deldd aantal waarden is over alle combinaties van één van de twintig interviews, 
401,88 het gemiddeld aantal waarden is over alle combinaties van twee van de 
twintigg interviews, 522,4 het gemiddeld aantal waarden is over alle combinaties 
vann drie van de twintig interviews, enzovoort (zie tabel 4.9). 

Dezee methode wordt zowel gebruikt voor het berekenen van de toename van de 
waardenn als van de waarden*. Figuur 4.8a geeft een grafische weergave van de 
toenamee van de gevonden waardeomschrijvingen. 
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Figuurr 4.8a Totaa l aanta l gevonde n waardeomschrijvinge n 
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Tabell 4.9 Overzicht verloop aantal interviews en gevonden waarden en waarden* 

aanta l l 

in terv iew s s 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 0 

11 1 

12 2 

13 3 

14 4 

15 5 

16 6 

17 7 

18 8 

19 9 

20 0 

all e e 

waarde n n 

243,5 5 

401,8 8 

522,4 4 

621,0 0 

705,0 0 

778,6 6 

844,3 3 

903,8 8 

958,3 3 

1008,7 7 

1055,4 4 

1099,2 2 

1140,2 2 

1178,8 8 

1215,3 3 

1249,9 9 

1282,7 7 

1313,9 9 

1343,7 7 

1372,0 0 

toenam e e 

waarde n n 

--
158,3 3 

120,6 6 

98,6 6 

84,0 0 

73,6 6 

65,7 7 

59,5 5 

54,5 5 

50,4 4 

46,7 7 

43,8 8 

41,0 0 

38,6 6 

36,5 5 

34,6 6 

32,8 8 

31,2 2 

29,8 8 

28,3 3 

waarden * * 

60,8 8 

88,5 5 

105,0 0 

116,2 2 

124,4 4 

130,6 6 

135,6 6 

139,5 5 

142,8 8 

145,6 6 

148,0 0 

150,0 0 

151,8 8 

153,4 4 

154,8 8 

156,1 1 

157,2 2 

158,2 2 

159,2 2 

160,0 0 

toenam e e 

waarden * * 

--
27,7 7 

16,5 5 

11,2 2 

8,2 2 

6,2 2 

5,0 0 

3,9 9 

3,3 3 

2,8 8 

2,4 4 

2,0 0 

1,8 8 

1,6 6 

1,4 4 

1,3 3 

1,1 1 

1,0 0 

1,0 0 

0,8 8 

Opp basis van figuur 4.8a en tabel 4.9 is te zien dat er ook na 19 interviews bij een 
nieuww interview nog een redelijk aantal waarden bij komt. Dit geeft aanleiding 
omm te veronderstellen dat nog lang niet alle omschrijvingen gevonden zijn. Dit kan 
ookk bijna niet anders, gezien de keuze voor letterlijke weergave van de waarden. 
Hierdoorr worden steeds nieuwe manieren gevonden waarop respondenten in 
wezenn dezelfde waarde beschrijven. Het aantal waardeomschrijvingen is vermoe
delijkk zeer groot. Deze veronderstelling wordt bevestigd door een poging de aan
tallenn bijkomende waarden na het 20ste interview te schatten op basis van een 
wiskundigg model. Het blijkt niet mogelijk om hiervoor een model te vinden dat 
zowell redelijk passend als geïdentificeerd is. 

Voorr de waarden* die de overige waarden representeren, ligt dat duidelijk anders 
(ziee tabel 4.9 en figuur 4.8b). 

Opp basis van figuur 4.8b kan de conclusie worden getrokken dat de waarden* na 
tienn interviews reeds redelijk volledig zijn. Dit is een bevestiging dat de waarden* 
kennelijkk goed gekozen zijn en dat deze als basis kunnen dienen voor de factor
analysee waarmee de globale waardedimensies zijn bepaald. 
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Figuurr 4.8b Totaa l aanta l gevonde n waarden * 

Dee kans dat een waarde* na deze tw in t ig interviews niet gevonden is, is bi jzonder 

klein,, maar kan niet helemaal uitgesloten worden. Dat de waarden* (bijna) com

pleett zi jn, word t bevestigd door het onderzoek van Bos (2000), Blom (2000) en Van 

Groeningenn (2000). Zij vinden in hun domeinspecifiek onderzoek geen waarden 

diee niet worden gerepresenteerd door de waarden* uit het huidige onderzoek. 

Hett onderzoek naar de dimensies is gebaseerd op de 160 gevonden waarden* . Een 

eiss die men aan de dimensies zou kunnen stellen, is dat ze niet afhankel i jk zijn van 

dee specifieke keuze van de waarden* . Daarom is een factoranalyse uitgevoerd op 

slechtss de helft van het aantal waarden* (zie paragraaf 4.5.2.4). De gevonden 

dimensiess met slechts 80 waarden* bl i jken zeer hoge correlaties te vertonen met 

dee oorspronkel i jke dimensies. Dit ondersteunt de hypothese dat de gevonden 

dimensiess inderdaad bestaan en ook de gevonden betekenis hebben en niet 

afhankel i jkk zijn van een enkele, mogeli jk gemiste waarde*. 

4 .6 .1 .44 De v a l i d i t e i t v a n d e w a a r d e d i m e n s i e s 

Bestaann de waardedimensies echt en hebben ze ook de betekenis die er in di t 

onderzoekk aan gegeven is? Factoranalyse is de standaardmethode om dit soort 

dimensiess bloot te leggen. Of deze methode in dit geval betrouwbaar is, word t in 

dee volgende paragrafen onderzocht. In paragraaf 4.2 tabel 4.4 is al aangegeven 

datt soortgeli jke dimensies ook in de l i teratuur worden gevonden. 

4.6 .22 B e t r o u w b a a r h e i d v a n h e t o n d e r z o e k 

Bijj betrouwbaarheid gaat het om de stabil i teit van de resultaten van het onder

zoek.. De vraag is dan: Zijn de resultaten hetzel fde als het onderzoek steeds 

opn ieuww wo rd t u i tgevoerd onder dezel fde omstandigheden en voorwaarden, 

maarr door een onafhankeli jk onderzoeker? 

Inn dit onderzoek is er een aantal momenten waarop de betrouwbaarheid in het 

gedingg is: 

1.. bij het uitvoeren van de interviews; 

2.. bij het coderen van de waarden uit de uitspraken van de respondenten; 

3.. bij het inkr impen van de 1370 waarden naar 160 waarden; 

4.. bij het bepalen van de afstanden tussen de waarden. 
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4.6.2.11 Betrouwbaarhei d uitvoere n interview s 
Hett toetsen van de uitvoering van de interviews is niet mogelijk. De respondent is 
doorr het onderzoek veranderd. Drie uur zeer diepgaand nadenken en praten over 
onderwerpenn die niet dagelijks aan de orde komen, laat zijn sporen na. Een test-
hertestt onderzoek, waarbij dezelfde respondent na een bepaalde periode 
opnieuww wordt geïnterviewd, is daardoor niet mogelijk. 

4.6.2.22 Betrouwbaarhei d codere n va n de waarde n 
Voorr het bepalen van de betrouwbaarheid van het coderen van de waarden is uit 
dee uitspraken een steekproef getrokken21. Deze steekproef is opnieuw gecodeerd 
doorr twee codeurs die ervaring hebben met het toedelen van de waarden. 

Err zijn in totaal 299 waarden door de verschillende codeurs gevonden in 124 uit
spraken.. De mate van overeenstemming tussen de codeurs is als een percentage 
aangegeven22.. Zoals in paragraaf 4.6.1.2 is aangegeven, zijn ertweecoderingsron-
denn opgenomen. Van beide ronden staan de resultaten in tabel 4.10. In de eerste 
rondee is er in 31,44% van de waarden unanieme overeenstemming en in de twee
dee ronde 41,81%, met daarnaast nog 16,05% overeenstemming ten aanzien van 
begrippenn die geen waarde zijn. 

Uitt het voorgaande en tabel 4.10 blijkt wel dat het toedelen van waarden aan uit
sprakenn geen eenvoudige zaak is. Er zijn behoorlijke verschillen tussen de codeurs 
onderling.. Om een grotere overeenkomst te bereiken zal veel gezamenlijk geco
deerdd moeten worden. In dit onderzoek is dat niet mogelijk geweest, omdat pas in 
eenn veel later stadium over codeurs kon worden beschikt die kennis hadden over 
hett toedelen van waarden aan uitspraken. 

Tabell 4.10 Overeenstemmin g tusse n de codeur s 

Eerstee ronde 

Tweedee ronde 

Codeur ss 1 , 2 en 3 

31,40% % 

57,50% % 

Codeu rr  1 en 2 

43,80% % 

62,90% % 

Codeu rr  1 en 3 

45,20% % 

73,20% % 

Codeu rr  2 en 3 

71,20% % 

78,30% % 

Gezienn het grote aantal waarden is het missen van een aantal waardeomschrijvin
genn niet direct van invloed op het totaalbeeld (zie ook 4.6.1.3). De waarden* han
genn niet af van één specifieke waarde. Als een bepaalde waarde* niet gevonden 
wordtt in een bepaald interview, kan de kans dat deze waarde* alsnog in een van 
dee andere interviews wordt gevonden, worden geschat op 

1 - ( ll - % ? ) 1 9 = 0,9993 

211 Zie voor samenstelling van de steekproef paragraaf 4.6.1.2. 

222 Zie bijlage N voor een overzicht van de codering van de steekproef. 
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4.6.2.33 Betrouwbaarhei d inkrimpe n waardel i js t 
Dee volgende vraag is: Hoe betrouwbaar is het samenvatten van waarden in een 
kleinerr aantal omschrijvingen (waarden*)? Doordat de opzet van het onderzoek 
eenn aantal keren is gewijzigd, is dat op basis van de waarden uit de twintig inter
viewss niet meer goed vast te stellen, omdat de waarden aan meerdere waarden* 
gekoppeldd zijn. 

Bijj het onderzoek naar domeinspecifieke waarden door Bos (2000) en Blom (2000), 
datt op dezelfde manier is uitgevoerd als het voorliggende onderzoek, is wel een 
controlee uitgevoerd op de inkrimping van de waarden. 

Dee mate van overeenstemming tussen de codeurs kan worden uitgedrukt in de 
Jaccardmaat.. Hiermee wordt het aantal keren uitgedrukt dat de codeurs eenzelfde 
waardee aan een waarde* toekennen in verhouding tot het totaal aantal beoorde
lingenn dat op deze waarde betrekking heeft. 

Schemaa 4.1 Overzich t van de toedelingsmogelijkhede n van een waard e v aan een 

bepaald ee waarde * w doo r twe e verschillend e codeur s 

Beoordelaa rr  1 

Well  gekoppel d aan vv 

Nie tt  gekoppel d aan vv 

Beoordelaa rr  2 

Well  gekoppel d aan w 

Nww Nww 

Nww Nww 

Nie tt  gekoppel d aan w 

Nww Nww 

Nww Nww 

Dee Jaccardmaat is dan: 
NwwNww + Nww + Nww 

Bijj het toedelen van een waarde aan een waarde* is de vraag: wordt waarde v aan 
waarde** vv gekoppeld? Het bovenstaande schema is van toepassing voor waarde v. 
Hett uiteindelijke resultaat is een gemiddelde over alle waarden v. 

Boss en Blom vinden in hun onderzoek een gemiddelde Jaccard-maat van 0.6 voor 
hett toedelen van waarden aan waarden*. Hierbij is dan uitgegaan van een volle
digg eigen indeling van de waarden. Er mag worden aangenomen dat men tot een 
hogeree overeenstemming zou zijn gekomen als de keuze van de categorieën voor
aff zou zijn afgesproken. De Jaccardmaat wordt in de regel gebruikt bij indelingen 
diee vooraf zijn vastgesteld. 

4.6.2.44 Betrouwbaarhei d bepale n afstande n 
Dee waardedimensies zijn gebaseerd op afstanden die door een panel van beoorde
laarss zijn toegekend. De vraag is nu wat een eventuele onbetrouwbaarheid hierbij 
voorr effect heeft op de resultaten. Om dit te toetsen wordt gekozen voor een 
zogenaamdee split-half methode (De Groot, 1961). Hierbij wordt het panel in 
tweeënn gesplitst en worden de analyses, die eerst voor de gehele steekproef zijn 
uitgevoerd,, nu voor beide helften apart uitgevoerd. Bij betrouwbare resultaten 
zullenn deze met elkaar overeenkomen. 
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Dee deelsteekproeven zijn verkregen door afwisselend de respondenten aan deel
steekproeff 1 en deelsteekproef 2 toe te wijzen; omdat de respondenten in de oor
spronkelijkee steekproef willekeurig aan waarden zijn toegewezen, is deze splitsing 
ookk willekeurig. Een overzicht van de verdelingen van het aantal keren dat een 
afstandd voorkomt, staat in tabel 4.11. 

Tenn einde al te grote uitbijters door het vrijwel ontbreken van waarnemingen te 
voorkomen,, zijn afstanden die vier maal of minder worden waargenomen, aange
pastt via de formule: 

d'' = [nd + < 5 - n ) u ] / 5 5 

waarbijj u gelijk is aan de gemiddelde afstand (genomen over alle afstanden) en n 
gelijkk is aan het aantal malen dat de afstand is waargenomen. 

Tabell  4.11 Verdelin g van de afstande n over de twe e steekproeve n 

deelsteekproe ff  1 deelsteekproe f 2 

44 23 

49 9 

241 1 

677 7 

1585 5 

2412 2 

2679 9 

2313 3 

1578 8 

760 0 

302 2 

105 5 

13 3 

2 2 

0 0 

0 0 

4 4 

50 0 

244 4 

726 6 

1527 7 

2371 1 

2798 8 

2237 7 

1556 6 

773 3 

317 7 

92 2 

22 2 

3 3 

0 0 

0 0 

Bijj de beide deelsteekproeven wordt, net als bij de totale steekproef is gebeurd24, 
PCAA uitgevoerd op basis van de afstanden. Bij het vergelijken van de uitkomsten 
vann verschillende factoranalyses doet zich een complicatie voor. Ideaal zou zijn 
wanneerr elke factor in de ene deelsteekproef zou corresponderen met een factor 
inn de andere deelsteekproef. Dit kan worden vastgesteld op basis van correlatie
coëfficiëntenn (tabel 4.12a). Wanneer echter de factoren van de verschillende deel
steekproevenn geen hoge correlatie met elkaar hebben, is dit geen doorslaggevend 
bewijss dat de factoranalyses geen vergelijkbare resultaten hebben opgeleverd. 

233 In deelsteekproef 1 zijn er 4 afstanden die 0 keer voorkomen. In deelsteekproef 2 zijn er ook 4 afstanden die 0 keer 

voorkomen,, maar dat zijn andere afstanden dan in deelsteekproef 1. In deelsteekproef 1 zijn er 49 afstanden die 

11 keer voorkomen, terwij l er in deelsteekproef 2, 50 afstanden zijn die 1 keer voorkomen, enzovoort. 

244 Zie paragraaf 4.2.2 voor een beschrijving van PCA op alle afstanden. 
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Hett is zeer wel mogelijk dat er feitelijk sprake is van dezelfde factoren, maar dat 
dezee ten opzichte van elkaar geroteerd zijn. Wanneer, zoals in dit geval, de factor
scoress bekend zijn, kan dit eenvoudig worden onderzocht met behulp van lineaire 
regressie. . 

Indienn uitgegaan wordt van een factor f in deelsteekproef 1, kan deze een lage 
correlatiee hebben met de corresponderende factor g in deelsteekproef 2. Wanneer 
hett echter zo is dat een lineaire combinatie van factoren uit deelsteekproef 2 

Pl9ll + P292 + P393+ •• 

well een hoge correlatie met factor f heeft, dan is er wel degelijk een richting bin
nenn de factoren g1, g2, g3, ..., die correspondeert met de factor f; met andere 
woorden:: f komt dan ook voor in deelsteekproef 2. Wanneer het lukt om alle zes 
factorenn in deelsteekproef 1 te reproduceren met de eerste zes factoren van deel
steekproeff 2, dan zijn de uitkomsten van beide factoranalyses volledig equivalent 
(althanss waar het de eerste 6 factoren betreft). In de praktijk lukt dat hier niet 
helemaall en zijn er een aantal keren 7 factoren gebruikt om de 6 factoren uit de 
anderee deelsteekproef te verklaren. Eerst wordt echter bekeken welke factoren 
exactt met elkaar corresponderen (tabel 4.12a). 

Tabell  4.12a Correlatiecoëfficiënte n tusse n de factorscore s voo r de total e steekproe f en 

dee beid e deelsteekproeve n van beoordelaar s 

Correlatie ss tusse n 

Dimensi ee hele steekproe f en hele steekproe f en deelsteekproe f 1 en 

deelsteekproe ff  1 deelsteekproe f 2 deelsteekproe f 2 

11 .991 .991 .968 
22 .980 .974 .920 

33 .909 .899 .684 

44 .752 .560 .081 

55 .792 .376 .055 

66 .051 .611 .089 

Uitt de correlaties blijkt dat voor de factoren een tot en met drie sprake is van zeer 
hogee correlaties tussen met name de totale steekproef en de twee deelsteekproe
ven.. Ook de onderlinge correlatie tussen de beide steekproeven is bij factor een en 
tweee zeer hoog. Bij factor drie is die wat lager, maar toch altijd nog bijna .7. Voor 
dee factoren vier tot en met zes ontstaat een heel ander beeld. Daarom wordt een 
regressieanalysee uitgevoerd om de samenhang te onderzoeken, zoals hiervoor al is 
aangegevenn (zie de tabellen 4.12b en 4.12c). 
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Tabell 4.12b De Multiple correlaties van de dimensies 4 tot en met 6 voor de hele steek

proeff en de beide deelsteekproeven 

Dimens iee 4 hele s teekproef 

D imens iee 5 hele s teekproef 

D imens iee 6 hele s teekproef 

Multipl ee R 

deelsteekproe ff  1 

.892 2 

.955 5 

.824 4 

Mult ipl ee R 

deelsteekproe ff  2 

.874 4 

.914 4 

.882 2 

Tabell 4.12c De Multiple correlaties van de dimensies 4 tot en met 6* voor de beide deel

steekproevenn onderling 

M M ultipl e e RR M u l t ip lee R 

deelsteekproe ff  2 deelsteekproe f 1 

Dimens iee 4 van dee ls teekproef 1 

Dimens iee 5 van dee ls teekproef 1 

Dimensiee 6 van dee ls teekproef 1 

.724 4 

.710 0 

.176 6 

Dimensiee 4 van deels teekproef 2 

Dimensiee 5 van deels teekproef 2 

Dimensiee 6 van deels teekproef 2 

.630 0 

.611 1 

.744 4 

** er zijn 7 factoren gebruikt 

Mett behulp van de tabel len 4.12a, 4.12b en 4.12c kan nu worden geconcludeerd 

da tt de correlaties tussen de hele steekproef en de deelsteekproeven over het alge

meenn hoog zi jn. Tussen de steekproeven onder l ing zijn de correlaties wat kleiner. 

Di tt laatste l igt voor de hand, omdat beide deelsteekproeven onafhankel i jk zi jn, 

te rw i j ll bij een vergel i jk ing tussen de hele steekproef en één van de twee deel

steekproevenn sprake is van overlap. 

Omm de betrouwbaarheid van de factoren nog verder te testen word t de hel f t van 

dee waarden at random geselecteerd. Opnieuw worden de factoren bepaald en de 

resultatenn van deze factoren via correlatieanalyse met de factoren op basis van 160 

waardenn vergeleken. Ook hier is dee correlatie tussen de eerste drie factoren hoog 

enn tussen de laatste drie laag. Daarom word t weer regressieanalyse toegepast. In 

tabell 4.13 staan de resultaten. 

Tabell 4.13 (Multiple) correlaties factorscores tussen hele steekproef met 160 waarden 

enn de twee deelsteekproeven met 80 waarden 

Dimensiee 1 Dimensie 2 Dimensie 3 Dimensie 4 Dimensie 5 Dimensie 6 
1600 waarden 160 waarden 160 waarden 160 waarden 160 waarden 160 waarden 

Deelsteek-- .972 .907 .796 .718 .826 .616 

proeff 1 van 80 

waarden n 

Deelsteek-- .961 .788 .770 .900 .903 .879 

proeff 2 van 80 

waarden n 
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Dee gevonden factoren correleren hoog met zowel de factoren gebaseerd op de 
helftt van het panel (steekproef 1 en 2) als met die gebaseerd op de helft van de 
waarden.. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de betrouwbaarheid van de fac
torenn een tot en met drie zeer groot is (correlaties van .8 en hoger) en van de fac
torenn vier tot en met zes toch nog altijd redelijk. 

Tenslottee wordt een betrouwbaarheidstoetsing uitgevoerd waarbij het aantal 
kwalitatievee interviews gehalveerd wordt. De factoren die gevonden worden op 
basiss alle waarden, worden vergeleken met de factoren op basis van de waarden 
diee gevonden zijn bij fotoserie a en de waarden die gevonden zijn bij fotoserie b. 
Ookk hier zijn de correlaties hoog. De gevonden resultaten staan in tabel 4.14. 

Tabell  4.14 Correlatie s tusse n waarde n van de hel e steekproe f en waarde n fotoseri e a, 

hel ee steekproe f en fotoseri e b en de fotoserie s a en b onderlin g 

Correlatie ss tusse n 

Dimensi ee Waarden hele steekproe f Waarden hele steekproe f Waarden fotoseri e a 

enn waarde n fotoseri e a en waarde n fotoseri e b en fotoseri e b 

11 .999 .996 .995 

22 .994 .993 .981 

33 .988 .989 986 

44 .952 .977 .886 

55 .940 916 .796 

66 .928 .837 .853 

Uitt het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat zowel bij halvering van het 
aantall beoordelaars van de afstanden, als bij halvering van het aantal waarden, als 
bijj halvering van de kwalitatieve interviews, de resultaten van de gevonden 
dimensiess blijven bestaan. Op basis hiervan mag verondersteld worden, dat de 
dimensiess stabiel zijn en inhoudelijke betekenis hebben. 
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