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6 6 
Leefti jd -- o f cohorteffec t 

6.11 Inleidin g 
Bijj het analyseren van de Waardemonitor voor VNU is gebleken dat er verschil is in 
waardeoriëntatiee tussen personen van verschillende leeftijd en opleiding, terwijl 
hett verschil in waardeoriëntatie tussen personen van verschillend geslacht en inko-
menn gering is. In paragraaf 6.2 wordt een overzicht gegeven van de waarden in 
combinatiee met de achtergrondvariabelen van de respondenten, zoals die in het 
VNU-onderzoekk gevonden zijn en tevens worden soortgelijke resultaten, gevon-
denn in onderzoek van Motivaction, aan de orde gesteld. In paragraaf 6.3 staan de 
resultatenn centraal van het onderzoek naar de invloed van jeugdervaring op het 
verschill in waardeoriëntatie tussen groepen met verschillende leeftijden en in 
paragraaff 6.4 worden de uitkomsten vertaald in verschillende toekomstscenario's. 

6.22 Waarde n en demografi e 
Demografischee kenmerken hangen in de regel samen met de mogelijkheden, de 
verwachtingenn en de sociale omgevingen van consumenten. Op verschillende leef-
tijdenn heeft men verschillende aspiraties; van mannen wordt toch nog regelmatig 
eenn andere rol verwacht dan van vrouwen (tabel 6.1) en verschillende inkomens-
groepenn hebben verschillende middelen om hun doelen te realiseren. Omdat 
waardenn de zaken zijn waar mensen naar streven, kan dus worden verwacht dat ze 
samenhangg vertonen met demografische variabelen. In deze paragraaf wordt 
dezee samenhang beschreven en geïnterpreteerd. 

Tabell  6.1 Waardedimensie s naar geslach t 

Geslach t t 

Man n 

Vrou w w 

bindingbinding1 1 

waarde --
dimensi e e 

vrijheid vrijheid 
waarde --
dimensi e e 

sociaa l l 
leven * * 

3,49 9 

5,56 6 

carrièr e e 
maken n 

empathi e e 
tone n n 

-0,59 9 

-0,42 2 

onbe --
kommer d d 

zijn n 

jezel f f 
bewijzen * * 

-4,19 9 

-4,75 5 

ontspan --
nenn zij n 

veilig --
heid d 

zoeken * * 

-0,02 2 

0,63 3 

uitdagin g g 
zoeken n 

gezins --
leven * * 

-0,03 3 

0,48 8 

onafhanke --
lij kk  zij n 

aan--
passen * * 

-4,16 6 

-4,88 8 

eigen n 
identitei t t 

N N 

874 4 

667 7 

** significan t verban d bi j a =0.05. 

11 In paragraa f 4.2.2 word t aangegeve n dat de dimensie s allemaa l een componen t bindin g <-> vrijhei d bevatten . 
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Hett belangrijkste onderscheid tussen de geslachten is het grotere belang dat vrou-
wenn hechten aan een 'sociaal leven' dan mannen doen. Daarnaast vinden vrouwen 
'ontspanning'' belangrijker dan mannen en hebben ze meer behoefte aan 'veilig-
heidd zoeken'. Vrouwen vinden een 'eigen identiteit hebben' belangrijker dan 
mannen.. Waar het gaat om 'empathie tonen' scoren mannen en vrouwen vrijwel 
gelijk.. 'Gezinsleven' wordt meer onderschreven door vrouwen. 

Dee relaties met leeftijd worden beschreven in de figuren 6.1a tot en met 6.1f. Alle 
verbandenn zijn significant bij a =0.05. Uit figuur 6.1a blijkt dat Nederlanders tot 
aann hun dertigste jaar een toenemende waarde aan 'sociaal leven hebben' hech-
ten.. Daarna komt steeds meer de nadruk te liggen op 'carrière'. Dit zet zich door 
tott op hoge leeftijd, al blijft ook dan een goed sociaal leven waardevol. 

100 20 30 40 50 60 70 80 90 

leef t i jdd in 5-jaarsklassen 

Figuurr 6.1a Waarde van sociaal leven hebben ( tegenover carrière maken /hebben) naar 

lee f t i jd d 

Uitt figuur 6.1b blijkt dat Nederlanders steeds meerde nadruk leggen op 'empathie 
tonen'' naarmate ze ouder worden. 
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leeftij dd  in 5-jaarsklasse n 

Figuurr 6.1b Waarde van empath ie tonen ( tegenover onbekommerd zi jn) naar leef t i jd 
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Figuurr 6.1c toont een U-vormig verband. Jongeren moeten 'zichzelf bewijzen' om 
eenn plek in de maatschappij te veroveren. Rond het 45-ste levensjaar is er echter de 
wenss om zich te 'ontspannen'. Op latere leeftijd wil men zich zelf juist in steeds 
sterkeree mate weer 'bewijzen'. 

100 20 30 40 

leeftijdd in 5-jaarsklassen 

Figuu rr  6.1c Waard e van jezel f bewijze n (tegenove r ontspanne n zijn ) naar leeftij d 

Dee relatie tussen leeftijd en de waarde van 'veiligheid zoeken' staat beschreven in 
figuurr 6.1d. Duidelijk is dat men naar grotere veiligheid streeft naarmate men 
ouderr wordt. 

100 20 30 40 

leeftijdd in 5-jaarsklassen 

Figuu rr  6.l d Waard e van veilighei d zoeke n (tegenove r uitdagin g zoeken ) naar leeftij d 

Uitt figuur 6.1e blijkt dat 'gezinsleven' in belang toeneemt naarmate men ouder 
wordt.. Pas op zeer hoge leeftijd valt enige afname te constateren. 
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100 20 30 40 

leeftijdd in 5-jaarsklassen 

Figuurr 6.1e Waarde van het gezinsleven hebben (tegenover onafhankelijk zijn) naar leeftijd 

Opp jonge leeftijd is, blijkens figuur 6.1f, het oordeel van anderen belangrijk en wil 
menn zich graag 'aanpassen'. Het belang van dit oordeel is minder groot tussen het 
dertigstee en het veertigste levensjaar, daar 'gaat men zijn eigen weg', maar daarna 
neemtt de wens om 'zich aan te passen' weer sterk toe. 

100 20 30 40 

leeftijdd in 5-jaarsklassen 

Figuurr 6.1f Aanpassen (tegenover eigen identiteit hebben) naar leeftijd 

Hett onderwijs is bij uitstek een plaats waar waarden worden overgedragen. Het 
ligtt dan ook voor de hand te veronderstellen dat er een verband is tussen waarden 
enn opleidingsniveau. Dit blijkt ook uit tabel 6.2. 

Hoogopgeleidenn hechten het minste belang aan 'sociaal leven hebben'. 'Ont-
spannenn zijn' scoort relatief laag bij laagopgeleiden, ook vinden zij 'veiligheid zoe-
ken'' belangrijker dan hogeropgeleiden. Laagopgeleiden hechten ook het minst 
vann allen aan een 'eigen identiteit hebben'. De vraag ligt voor de hand of deze ver-
bandenn niet verkapte inkomenseffecten zijn, maar uit tabel 6.3 blijkt dat dit niet 
hett geval is. 
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Tabell 6.2 Waardedimensie s naar opleidingsnivea u 

Hoogs tt  binding 
behaald ee waarde -
diplom aa dimensi e 

basisonderwij s s 

lage rr  beroeps -

onderwij s s 

mav o o 

havo // vw o 

middelbaa r r 

beroepsonderwij s s 

hoge rr  beroeps -

onderwij s s 

wetenschappelij k k 

onderwij s s 

vrijheid vrijheid 
waarde --
dimensi e e 

sociaa l l 
leven n 

hebben * * 

4.88 8 

4.84 4 

4.30 0 

4.81 1 

4.62 2 

3.96 6 

3.54 4 

carrièr e e 
maken n 

empathi e e 
tone n n 

-0.22 2 

-0.79 9 

-0.79 9 

-1.10 0 

-0.93 3 

0.13 3 

0.06 6 

onbe --
kommer d d 

zij n n 

jezel f f 
bewijzen * * 

-3.79 9 

-3.81 1 

-4.16 6 

-4.81 1 

-4.63 3 

-4.85 5 

-4.45 5 

ont --
spanne n n 

zij n n 

veilig --
heid d 

zoeken * * 

1.54 4 

0.77 7 

0.45 5 

0.19 9 

0.09 9 

-0.13 3 

-0.19 9 

uit --
dagin g g 
zoeken n 

gezins --
leven * * 

0.49 9 

0.94 4 

-0.16 6 

-0.38 8 

0.32 2 

0.41 1 

-0.42 2 

onaf --
hankelij k k 

zij n n 

aan--
passen * * 

-2.22 2 

-3.05 5 

-3.84 4 

-4.94 4 

-4.88 8 

-5.22 2 

-6.06 6 

eigen n 
identitei t t 

N N 

76 6 

179 9 

215 5 

194 4 

303 3 

317 7 

127 7 

** significan t bi j a =0.05 

*** significan t bi j a =0.10 (indicatief ) 

Hett opmerkelijke aan tabel 6.3 is dat het verband tussen de inkomenscategorieën 
enn waarden uitermate zwak is. Alleen bij het streven naar 'veiligheid zoeken' 
maaktt inkomen een statistisch significant (maar inhoudelijk niet erg groot) verschil. 

Tabell 6.3 Waardedimensie s naar inkome n 

Nett oo maand -
inkome n n 
huishoude n n 

binding binding 
waarde --
dimensi e e 

sociaa l l 
leven * * 

hebben * * 

empathi e e 
tone n n 

jezel f f 
bewijzen * * 

veilig --
heid d 

zoeken * * 

gezins --
leven * * 

aan--
passen * * 

N N 

minderr dan f l 2400 

ff I 2400 - f I 3800 

fll 3800 - fI 5500 

meerr dan fl 5500 

4.62 2 

4.35 5 

4.38 8 

4.28 8 

-0.25 5 

-0.53 3 

-0.66 6 

-0.54 4 

-4.60 0 

-4.41 1 

-4.30 0 

-4.49 9 

-0.41 1 

0.64 4 

0.12 2 

0.42 2 

-0.02 2 

0.00 0 

0.28 8 

0.50 0 

-4.39 9 

-4.49 9 

-4.59 9 

-4.38 8 

269 9 

478 8 

423 3 

371 1 

vrijheid vrijheid 
waarde --
dimensi e e 

carrièr e e 
maken n 

onbe --
kommer d d 

zij n n 

ont --
spanne n n 

zij n n 

uit --
dagin g g 
zoeken n 

onaf --
hankelij k k 

zij n n 

eigen n 
identitei t t 

significantt verband bij a =0.05 

Opp grond van de bovenstaande verbanden kan worden verondersteld dat de posi-
tiee van personen op de waardedimensies meer cultureel dan materieel bepaald is. 
Err zijn grote verschillen naar leeftijd en opleiding, terwijl de verschillen naar inko-
menn gering zijn. Ook de verschillen naar geslacht zijn, hoewel significant, relatief 
klein. . 
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Inn de resultaten van onderzoek uitgevoerd door Motivaction2 blijkt ook een 
samenhangg tussen waarden en leeftijd te zijn. In de Nederlandse samenleving kun-
nenn volgens Motivaction vijf generaties worden onderscheiden3. De indeling is als 
volgt: : 
19100 - 1929: Vooroorlogse generatie (6%) 
19300 - 1945: Stille generatie (19 %) 
19466 - 1954: Protest generatie (15 %) 
19555 - 1970: Verloren generatie (33%) 
19711 -heden: Pragmatische generatie (27%) 

Hoee de samenstelling van de verschillende milieus naar generaties (en daarmee 
naarr leeftijd) verdeeld is, is af te lezen in tabel 6.4, terwijl in figuur 6.7 is te zien 
hoee elk van de generaties naar milieu verdeeld is. 

Tabell  6.4 Opbou w van de generatie s binne n de social e milieu s ( in% ) 

% % 

TB* * 

CG G 

MB B 

OM M 

KM M 

PM M 

OR R 

Voo o 
ge e 

oorlogs e e 
nerati e e 

13 3 

1 1 

6 6 

3 3 

3 3 

3 3 

0 0 

Still e e 
generati e e 

35 5 

9 9 

19 9 

10 0 

11 1 

20 0 

12 2 

Protes t t 
generati e e 

18 8 

11 1 

17 7 

9 9 

12 2 

21 1 

14 4 

Verlore n n 
generati e e 

25 5 

47 7 

29 9 

26 6 

29 9 

39 9 

46 6 

Pragmatisch e e 
generati e e 

9 9 

32 2 

30 0 

51 1 

46 6 

16 6 

28 8 

Totaa l l 

100% % 

100% % 

100% % 

100% % 

100% % 

100% % 

100% % 

** T8 = Traditionele Burgerij; CG = Convenience Georiënteerden; MB = Moderne Burgerij; 
OMM = Opwaarts Mobielen; KM = Kosmopolieten; PM = Postmaterialisten; OR = Ontplooiers. 

Inn tabel 6.4 is af te lezen dat hoe jonger de mensen zijn, hoe minder er tot de 
Traditionelee Burgerij4 behoren. Bij de Opwaarts Mobielen is juist het tegenover-
gesteldee te zien: hoe jonger hoe groter de groep die daartoe gerekend kan wor-
den,, terwijl bij de Postmaterialisten de top ligt bij de generaties die rond de jaren 
zestigg zijn geboren. In figuur 6.2 komt hetzelfde beeld naar voren. Vooral de 
afnamee van de Traditionele Burgerij komt hier duidelijk tot uitdrukking. 

Dee twee milieus waarin vooral het aantal jongeren afneemt (Traditionele Burgerij 
enn Postmaterialisten), hebben kenmerken en idealen (waarden) die aansluiten bij 
eenn bepaalde tijd uit de vorige eeuw, toen deze waarden een grote rol speelden. 
Zoo hebben de Postmaterialisten uit het model een aantal specifieke kenmerken die 
aansluitenn bij het gedachtegoed uit de jaren zestig. Het gaat hier om zogenaamde 
postmaterialistischee waarden als 'zelfontplooiing', 'vrijgevochten zijn' en 'maat-
schappijkritisch'.. De Traditionele Burgerij heeft kenmerken die horen bij de over-
tuigingenn uit de periode van voor de jaren zestig, zoals het 'realiseren van primai-

22 Zie voor een beschrijving van de milieus uit het Socioconsult-model paragraaf 2.5.4. 

33 Deze indeling is gebaseerd op de indeling van Prof.Dr.H.A. Becker (Spangenberg, Lampert, & Peeck, 2000). 

44 De lage percentages bij de Vooroorlogse generatie worden veroorzaakt door het lage aantal respondenten dat tot 

dezee groep behoort. De steekproef is representatief voor de leeftijd van 15 - 80 jaar. 
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Figuurr 6.2 De generatie s verdeel d ove r de social e milieu s (Spangenber g et.al. , 2000) 

ree behoeftes', 'behoefte aan zekerheid', zoals 'veiligheid' en 'orde' (Spangenberg, 
Lampert,, & Mur, 1999). Bij de Opwaarts Mobielen is het aandeel jongeren juist 
groot.. Hun ideeën komen overeen met die van de jaren zeventig, ze hechten aan 
'hedonistisch'' en 'individualistisch' zijn, ze zoeken naar 'intens leven', 'grenzeloos 
zijn',, kortom 'life to the max' (Spangenberg et al., 2000; Spangenberg et al., 1999). 
Inn tabel 6.5 staat een overzicht van de kenmerken en idealen die bij de sociale 
milieuss in het algemeen horen. 

Bijj zowel het onderzoek van Motivaction als van VNU lijkt er een samenhang te 
zijnn tussen de jeugdperiode en de waarden die men op latere leeftijd heeft. Dat is 
uitgaandee van de theorie van Hofstede (1991) en ook Engel e.a. (1995) niet ver-
wonderlijk,, omdat volgens hen waarden voornamelijk in de jeugd worden aange-
leerdd waarbij zowel het gezin als de school invloed heeft op de waarden die een 
persoonn meekrijgt. Het is in die gedachtegang goed denkbaar dat de aard en de 
duurr van de schoolperiode invloed heeft op de aangeleerde waarden. In een scho-
lingsperiodee van zo'n jaar of 18 die resulteert in een universitaire bul, kunnen 
meerr waarden worden overgedragen dan in een periode van uitsluitend zes jaar 
lageree school. Omdat zowel het gezin als de school invloed lijken te hebben op de 
waardeoriëntatiee van mensen en beide in de jeugd de grootste invloed hebben, is 
eenn vraag die hierbij rijst: In hoeverre zijn de verschillen in waardeoriëntatie die 
tussenn de leeftijdgroepen worden gemeten, een gevolg van de ervaringen in de 
jeugdd en in hoeverre zijn deze verschillen aan het effect van leeftijd zelf toe te 
schrijven? ? 

Alss blijkt dat verschillen in waarden zijn toe te schrijven aan de periode waarin 
iemandd opgroeit, kunnen we spreken van een cohorteffect. Het is voor het voor-
spellenn van toekomstige ontwikkelingen van groot belang of de gemeten waarde-
verschillenn een gevolg zijn van leeftijd of van cohort. Immers, als de verschillen in 
waardeoriëntatiee een gevolg zijn van leeftijdverschillen, dan kan men zich richten 
opp specifieke leeftijdgroepen die in de toekomst min of meer gelijk blijven, maar 
alss de verschillen in waardeoriëntatie een gevolg zijn van cohortverschillen, dan 
verdwijntt die specifieke groep in de toekomst en wordt vervangen door personen 
diee een andere opvoeding en dus een andere waardeoriëntatie hebben. 
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Tabell  6.5 Overzich t kenmerke n en ideale n van dri e segmente n ui t he t Socioconsult -

mode ll  (Mot ivact ion , 2000) 

Kenmerken : : 

doelen n 

leefstijl l 

werk k 

vrijee tijd 

familie e 

Idealen : : 

Postmaterialiste n n 

Solidariteit t 

Harmonie e 

Socialee omgeving 

natuurlijkee omgeving 

Milieubewust t 

Kritisch h 

Politiekk betrokken 

Nett zo belangrijk 

aiss vrije tijd 

Parttime e 

Voorkeurr voor 'nuttig zijn' 

Huiselijkk en cultureel 

Vrijwilligerss werk 

Verdelingg van zorg 

Niet-traditioneel l 

gezinsverband d 

Postmaterialiste n n 

Traditionel ee burgeri j 

Gezinsleven n 

Behoudend d 

Solidair r 

Discipline e 

Sociaall betrokken 

Christelijk k 

Hardd werken 

Calvinistisch h 

Huiselijkheid d 

Gezelligheid d 

Traditionelee rolverdeling 

Gezamenlijkee vriendenkring 

Traditionel ee burgeri j 

Opwaart ss  mobiele n 

Carrièree maken 

Hogeropp komen 

Drukk en onregelmatig 

Statusgevoelig g 

Centralee rol 

Prestatiegericht t 

Ondergeschikt t 

Buitenshuis s 

Individualistisch h 

Partnerss eigen vriendenkring 

Opwaart ss  mobiele n 

meerr affiniteit Vrede, persoonlijke ont-

mett wikkeling, harmonie, wijs-

heid,, anderen helpen, 

creativiteit t 

Vrede,, huiselijkheid, vaste 

relatie,, familie, anderen 

helpen,, eten en drinken, 

trouwen,, er goed uitzien 

Veell geld, persoonlijke 

ontwikkeling,, intelligentie, 

err goed uitzien, carrière 

maken,, mooi huis, eten en 

drinken,, nieuwe dingen 

ontdekken,, erotiek, 

beroemdd worden, werken, 

feesten,, verre reizen, de 

bestee zijn, luilekkerland, 

spanning g 

minderr aff ini- Vaste relatie, eten en drin- Persoonlijke ontwikkeling, 

teitt met ken, er goed uitzien, mooi intelligentie, wijsheid, 

huis,, erotiek, feesten, veel mooi huis, veel geld, nieu-

geld,, trouwen, carrière we dingen ontdekken, 

maken,, de beste zijn, span- feesten, erotiek, carrière 

ning,, luilekkerland, maken, verre reizen, lui-

beroemdd worden lekkerland, spanning, 

beroemdd worden 

Vrede,, huiselijkheid, fami-

lie,, anderen helpen, har-

monie e 

6.33 Onderzoe k naar verschille n in 
waardeoriëntati ee per leeftijdsgroe p 

Inn paragraaf 6.2 is reeds aangegeven dat het van belang is om te weten of verschil 
inn waardeoriëntatie een gevolg is van leeftijd of van periode waarin men opgroeit. 
Ditt kan worden onderzocht door het verband dat gevonden is voor leeftijd en 
waardeoriëntatiee te corrigeren voor jeugdervaringen. Hiertoe is een vragenlijst5 

55 Zie bijlage K voor de vragenlijst jeugdervaring. 
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Tabell  6.6 Overzich t dimensie s en waarde n met de jeugdherinneringe n die in de regres -

siee zijn meegenome n (in volgord e van toevoeging ) 

Dimensi ee met bijbehorend e waarde n In de regressi e gebruikt e variabele n 

Relatie ss - carrière : 
hechtee vriendschap 
ambitiess hebben 
vakmanschap p 
fami l iebandenn hebben 
hogeropp komen 
eenn partner hebben 
presteren n 
gezel l igheid d 

Verantwoordelijkhei dd  onbezorgdheid : 
luisterenn naar iemand 
genieten n 
verantwoordel i jkk zi jn 
rekeningg houden met anderen 
onbezorgdd zijn 
behulpzaamm zijn 
leukee dingen doen 
gezondd zi jn 

Jezel ff  bewijze n  je eige n we g gaan : 
nat ionalee trots 
jezelff vermaken 
creatieff zi jn 
aanzienn hebben 
relaxedd zijn 
t i j dd hebben 
trotss op jezelf kunnen zijn 
jezelff bewijzen 

Zekerhei dd - uitdaging : 
ui tdaging g 
jee vei l ig voelen 
spontaann zijn 
bezitt hebben 
zekerheid d 
geborgenheid d 
jee grenzen zoeken 
eenn eigen mening hebben 

Gezinn  - vrijheid : 
kinderenn hebben 
alleenn zi jn 
aandachtt geven 
vr i jheid d 
zorgenn voor anderen 
iemandd vormen 
doenn en laten wat je w i l t 
geenn problemen hebben 

Afhankelij kk  oordee l andere n - eige n 
identiteit : : 
idealenn hebben 
levenn zoals het hoor t 
geenn meeloper zijn 
vechtlustt hebben 
inn de smaak vallen 
status s 
beleefdheid d 
inn jezelf geloven 

Mochtenn andere kinderen bij u thuis spelen toen u nog een kind was? 
Wass er bij uw ouders een maatschappelijke overtuiging aanwezig 
toenn u kind was? Ja, liberaal. 
Watt was de godsdienstige overtuiging van uw ouders toen u kind 
was?? Gereformeerd. 
'Hett is goed om voor je idealen te vechten' 
'Doee maar gewoon, dan doe je al gek genoeg' 
'Wiee goed doet, goed ontmoet ' 
Gingenn uw ouders naar concerten enz. toen u kind was? 
Ervoerr u deze regels als een keurslijf? 
'Mett dat soort mensen gaan wi j niet om' 

Mult iplee R = .276 

Jee moet opkomen voor de zwakkere in de samenleving 
Bentt u als kind wel eens beloond door uw ouders als u een goed rap-
portt had? 
'Godd ziet alles' 
'Geenn papiertjes op straat gooien' 
'Alss je maar gezond bent' 
Wass u zelf geïnteresseerd in het koningshuis toen u een kind was? 
Bentt u als kind ooit ernstig ziek geweest? 

Mult iplee R = .261 

Bentt u als kind ooit ernstig ziek geweest? 
'Alss je de gulden middenweg bewandelt zit je alt i jd goed' 
'Respectt hebben voor de spullen van een ander' 
Wass u zelf geïnteresseerd in het koningshuis toen u een kind was? 
'Maakk van je hart geen moordkui l ' 

Mult iplee R = .220 

'Jee moet doen wat de meester /onderwijzer zegt' 
Werdd u als kind door uw ouders aangemoedigd om voor uw mening 
u i t t ee komen? 
Vondd u uw basis-/lagere school een strenge school? 
'Niett tegenspreken' 
'Mett dat soort mensen gaan wi j niet om' 
'Eerstt sparen dan pas kopen' 

Mult iplee R = .244 

Hoee vaak ging u als kind naar de kerk? 
'Wiee goed doet, goed ontmoet ' 
'Jee bent verantwoordeli jk voor je eigen daden' 
'Niett tegenspreken' 

Mult iplee R = .234 

'Godd ziet alles' 
'Alss je de gulden middenweg bewandelt, zit je alt i jd goed' 
'Jee bent verantwoordeli jk voor je eigen daden' 
'Alss een ander in de sloot springt, hoef j i j dat toch niet te doen' 
'Goedkoopp is duurkoop' 
Bentt u als kind ooi t ernstig ziek geweest? 
'Maakk van je hart geen moordkui l ' 
Wass u zelf geïnteresseerd in het koningshuis toen u een kind was? 
Werdd er bij u thuis veel aandacht besteed aan verjaardagen en feest-
dagenn toen u kind was? 
'Respectt hebben voor spullen van een ander' 
Watt was de godsdienstige overtuiging van uw ouders toen u kind 
was?? Gereformeerd. 
Bentt u als kind wel eens gestraft door uw ouders als u een slecht rap-
portt had? 
Werdd er door uw ouders van u verwacht dat u naar de kerk ging toen 
uu kind was? 
Mochtt u als kind met alle andere kinderen omgaan? 
'Mett dat soort mensen gaan wi j niet om' 

Mult iplee R = .392 
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ontwikkeldd die ingaat op de jeugdervaringen van respondenten. Deze vragenlijst 
bestaatt uit twee gedeelten, namelijk een deel dat rechtstreeks vraagt naar jeugd-
ervaring,, zoals 'welke soort basisschool heeft u bezocht', 'hoe vaak ging u als kind 
naarr de kerk' en 'hoe streng vond u uw ouders/verzorgers', en een deel dat 
bepaaldee gezegden of uitdrukkingen bevat, waarbij de respondent moet aange-
venn of deze uitspraken aansluiten bij de opvoeding die hij heeft gehad. Deze vra-
genlijstt is op 29 januari 2000 voorgelegd aan het CentERpanel van CentERdata en 
iss door ruim 1500 panelleden beantwoord. Voor de waardeoriëntatie is gebruik 
gemaaktt van de gegevens die op 12 juni 1999 verzameld zijn. Door wijzigingen in 
dee samenstelling van het panel in de periode juni '99 tot en met januari '00 levert 
combinatiee van de beide vragenlijsten 911 respondenten op die beide vragenlijs-
tenn hebben ingevuld. 

Omdatt het op voorhand niet duidelijk is of het verband tussen leeftijd en de waar-
dedimensiess lineair van vorm is, is leeftijd gecodeerd in vijfjaarsklassen en wordt 
dann beschouwd als een nominale variabele. Op deze manier kan het verband tus-
senn leeftijd en waarde worden onderzocht met behulp van variantieanalyse. Dit 
verbandd is vervolgens gecorrigeerd voor jeugdervaringen. Dit is gebeurd door met 
behulpp van regressie de optimale voorspeller van een waardedimensie op basis van 
jeugdervaringenn te berekenen en vervolgens deze voorspeller als covariaat, in de 
variantieanalysee van waardedimensie naar leeftijd, mee te nemen (deze wijze van 
analyserenn wordt ook wel covariantieanalyse genoemd). Er is gebruik gemaakt van 
stapsgewijzee regressie. Dit impliceert dat jeugdervaringen die er niet toe doen, 
buitenn de vergelijking zijn gelaten. Waar nodig zijn de jeugdervaringen gecodeerd 
alss dummyvariabelen. Omdat de samenstelling van deze voorspeller (waarden op 
basiss van jeugdervaring) op zichzelf interessant is, is deze opgenomen als tabel 6.6. 
(opp de vorige pagina). 

Perr dimensie wordt de beste voorspeller op basis van jeugdervaring gebruikt in de 
covariantieanalyse.. Bij de covariantieanalyse wordt de invloed van leeftijd op de 
waardeoriëntatiee onderzocht, maar gecorrigeerd voor jeugdervaring. In tabel 6.7 
staatt een aantal resultaten van de covariantieanalyse. In alle zes analyses zijn de 
jeugdervaringseffectenn significant. Leeftijd is voor correctie voor jeugdervaring 
well en na correctie voor jeugdervaring niet of minder significant. Behalve naar het 
all of niet significant zijn, is gekeken naar Eta en Beta. Eta geeft het ongecorrigeer-
dee verband van de dimensie met leeftijd weer en Beta geeft ditzelfde verband 
weer,, maar dan gecorrigeerd voor jeugdervaring. Gekwadrateerd geven ze de ver-
klaardee variantie. 

Omm de relaties tussen de dimensies, leeftijd en jeugdervaring overzichtelijk te kun-
nenn vergelijken, zijn ze weergegeven in de figuren 6.3a tot en met 6.3f. 
Inn de figuren zijn opgenomen: 

 de waardeoriëntatie per leeftijdsklasse; 
 de waardeoriëntatie gecorrigeerd voor jeugdervaring; 
 de voorspelde score van jeugdervaring. 
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Tabe ll  6.7 R e s u l t a t e n c o v a r i a n t i e ana l ys e 

dimensi e e 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

Jeug d d 

ervari n n 

.000 0 

.000 0 

.000 0 

.000 0 

.000 0 

.000 0 

s s 

g g 

gnificantie n n veau u 

Leeftij dd nie t 

gecorrige e e 

.001 1 

.002 2 

.002 2 

.001 1 

.044 4 

.000 0 

rd d 

van n 

Leeftij d d 

gecorrigeer d d 

voo rr  jeugd -

ervarin g g 

.025 5 

.093 3 

.013 3 

.166 6 

.190 0 

.000 0 

Eta a 

198 8 

193 3 

191 1 

196 6 

163 3 

256 6 

Beta a 

164 4 

149 9 

172 2 

144 4 

138 8 

195 5 

(Eta** - Beta* / 

Eta2)) * 100 (*) 

30,77% % 

40,54% % 

16,67% % 

47,37% % 

29,63% % 

42,42% % 

(*)) pe rcen tage v a r i a n t i e da t is t o e te schr i jven aan j e u g d e r v a r i n g als gekeken w o r d t naar het 

ve rbandd tussen l e e f t i j d en w a a r d e o r i ë n t a t i e . 

Omm de uitkomsten te verhelderen zijn de best passende kwadratische regressielij-
nenn in de figuren opgenomen. De correctie voor jeugdervaring is echter gebaseerd 
opp de individuele punten in de grafiek. 

voorspeldee score 
jeugderv.. per leeft. 

excl.. jeugdervaring 
naarr leeftijd 

incl.. jeugdervaring 

naarr leeftijd 

100 20 30 40 50 

leef t i jdd in 5-jaarsklassen 

F i g u u rr 6 .3a De i n v l o e d v a n l e e f t i j d o p w a a r d e o r i ë n t a t i e v a n d i m e n s i e 1 g e c o r r i g e e r d 

v o o rr  j e u g d e r v a r i n g 

Figuurr 6.3a geeft het resultaat weer voor dimensie een: 'relaties tegenover carriè-
re'.. De gesloten lijn toont de relatie tussen leeftijd en waardeoriëntatie, waarbij 
geenn rekening is gehouden met jeugdervaring. De lijn laat zien dat mensen tot 
hunn veertigste jaar een toenemend belang toekennen aan relaties/sociale contac-
tenn en dat ze na hun veertigste jaar carrière steeds belangrijker gaan vinden. De 
streeplijnn met de vierkantjes geeft aan hoe de waarden worden voorspeld op basis 
vann jeugdervaring in de verschillende leeftijdklassen. Bij deze lijn zien we een zeer 
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geringee stijging tot het twintigste/vijfentwintigste jaar, waarna een zeer geleide-
lijkee daling optreedt die aangeeft dat carrière belangrijker wordt, zij het veel min-
derr expliciet dan bij leeftijd. Voor jongeren is de jeugdervaring sterk relatiegericht. 
Dee stippellijn geeft de relatie weer tussen leeftijd en waardeoriëntatie als het 
effectt van de jeugdervaring is verwijderd. (De dichte lijn is gecorrigeerd met de 
streeplijn).. Het resultaat van deze correcties is, dat jongeren iets meer gericht zijn 
opp carrière dan ouderen. Ouderen hebben kennelijk nog de herinnering uit hun 
jeugd,, dat werk tot de plichten des levens behoort en dat relaties daaraan onder-
geschiktt zijn (werk gaat voor het meisje). Wordt voor die herinnering gecorri-
geerd,, dan wordt carrière minder belangijk. Jongeren daarentegen hebben juist 
alss herinnering dat relaties heel belangrijk zijn; als daarvoor wordt gecorrigeerd, 
dann wordt carrière belangrijker. 

voorspeldee score 

jeugderv.. per leeft. 
É É 
cc c **~ * ^ ^ ^ s & excl. jeugdervaring 

naarr leeftijd 

** incl. jeugdervaring 

naarr leeftijd 

100 20 30 40 50 60 70 80 90 

leeftijdd in 5-jaarsklassen 

Figuurr 6.3b De invloe d van leeftij d op waardeoriëntati e van dimensi e 2 gecorrigeer d 

voo rr  jeugdervarin g 

Figuurr 6.3b laat de resultaten zien voor dimensie twee: 'verantwoordelijkheid 
tegenoverr onbezorgdheid' ofwel 'de ander tegenover de ik'. De gesloten lijn geeft 
ookk hier weer de relatie tussen leeftijd en waardeoriëntatie. Hoe ouder men 
wordt,, hoe belangrijker verantwoordelijkheid is, ofwel het je wat aantrekken van 
eenn ander. De streeplijn geeft aan dat op basis van jeugdervaring tot een jaar of 
vijftigg de ander steeds belangrijker wordt en dat die tendens stabiliseert als men 
bovenn de vijftig komt. Als de invloed van jeugdervaring wordt verwijderd, blijkt 
datt jongeren anderen veel belangrijker vinden en dat ouderen de ander minder 
belangrijkk vinden. De mening die veelal wordt gehoord dat jongeren alleen maar 
aann zichzelf denken, lijkt veroorzaakt te worden door de ervaringen die jongeren 
inn hun jeugd hebben opgedaan. Het ik-tijdperk als maatschappelijk verschijnsel 
wordtt door deze uitkomsten bevestigd. 
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 voorspelde score 

jeugderv.. per leeft. 

AA excl. jeugdervaring 

naarr leeftijd 

** incl. jeugdervaring 

naarr leeftijd 

100 20 30 40 50 60 70 80 90 

leef t i jdd in 5-jaarsklassen 

Figuurr 6.3c De invloe d van leeftij d op waardeoriëntati e van dimensi e 3 gecorrigeer d 

voo rr  jeugdervarin g 

Inn figuur 6.3c staan de resultaten voor de derde dimensie: 'jezelf bewijzen tegen-
overr ontspannen zijn' of 'behoudend tegenover modern'. De dichte lijn laat zien 
datt jonge mensen 'ontspannen zijn' steeds belangrijker gaan vinden tot ze een 
jaarr of veertig zijn en dat na het vijftigste jaar 'jezelf bewijzen' steeds belangrijker 
gaatt worden. De gestreepte lijn van jeugdervaring laat hetzelfde beeld zien in wat 
afgevlaktee vorm. Het eindresultaat is dan weer de stippellijn, die aangeeft dat jon-
gerenn weliswaar 'ontspannen zijn' steeds belangrijker vinden, maar lang niet in 
diee mate als uit leeftijd blijkt en dat ouderen na correctie voor jeugdervaring min-
derr geneigd zijn om zich te bewijzen en meer belang hechten aan ontspanning. 
Dezee bevinding komt overeen met figuur 6.3a waar ouderen, als er niet voor 
jeugdervaringg wordt gecorrigeerd, ook meer de neiging hebben om 'carrière 
maken'' belangrijk te vinden, hetgeen overeenkomt met 'jezelf willen bewijzen'. 

Inn figuur 6.3d wordt de vierde dimensie 'zekerheid tegenover uitdaging' onder de 
loepp genomen. De dichte lijn laat zien dat jongeren veel belang hechten aan 'uit-
daging',, maar dat de behoefte aan 'zekerheid' toeneemt naarmate men ouder 
wordt.. De streeplijn die de jeugdervaring weergeeft, toont ook een toename aan 
zekerheidsbehoefte,, maar laat eveneens zien dat jongeren minder belang hechten 
aann 'uitdaging' dan op basis van de leeftijd blijkt. Bij ouderen neemt de behoeft 
aann zekerheid naar aanleiding van jeugdervaringen af. De stippellijn laat zien dat 
jongerenn inderdaad meer behoefte aan zekerheid hebben dan alleen uit de leef-
tijdd zou blijken en dat ouderen daar iets minder behoefte aan hebben. 

Figuurr 6.3e geeft het beeld voor de vijfde dimensie die 'gezinsleven hebben' stelt 
tegenoverr 'onafhankelijk willen zijn'. De dichte lijn laat zien dat jongeren 'onaf-
hankelijkk zijn' van belang achten en dat naarmate men ouder wordt het 'gezinsle-
ven'' belangrijker wordt. 

NN -2 
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voorspeldee score 

jeugderv.. per leeft. 

excl.. jeugdervaring 

naarr leeftijd 

incl.. jeugdervaring 

naarr leeftijd 

100 20 30 40 50 

leeftijdd in 5-jaarsklassen 

Figuu rr  6.3d De invloe d van leeftij d op waardeoriëntati e van dimensi e 4 gecorrigeer d 

voo rr  jeugdervarin g 

en n 

55 -1 

.£,, 0 i 
 voorspelde score 

jeugderv.. per leeft. 

excl.. jeugdervaring 

naarr leeftijd 

incl.. jeugdervaring 

naarr leeftijd 

100 20 30 40 50 

leeftijdd in 5-jaarsklassen 

Figuurr 6.3e De invloe d van leeftij d op waardeoriëntati e van dimensi e 5 gecorrigeer d 

voo rr  jeugdervarin g 

Dee gestreepte lijn in figuur 6.3e toont dat op basis van jeugdervaring jongeren iets 
meerr belang zouden hechten aan 'gezinsleven', maar dat vooral ouderen boven de 
zestigg jaar 'gezinsleven' helemaal niet zo belangrijk vinden en vooral hechten aan 
'onafhankelijkheid'.. Dit beeld is ook al te zien geweest bij figuur 6.3d, waar oude-
renn ook minder waarde aan 'zekerheid' hechten dan op basis van leeftijd is af te 
lezen.. De gestippeldee lijn die leeftijd gecorrigeerd voor jeugdervaring weergeeft, 
laatt zien dat de behoefte aan 'onafhankelijkheid' eerst groeit, tot een jaar of veer-
t ig,, en dat daarna het belang van 'gezinsleven' toeneemt. 
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00 voorspelde score 

jeuderv.. per leeft. 

AA excl. jeugdervaring 

naarr leeftijd 

** incl. jeugdervaring 

naarr leeftijd 

100 20 30 40 50 60 70 80 90 

leeftijdd in 5-jaarsklassen 

Figuurr 6.3f De invloe d van leeftij d op waardeoriëntati e van dimensi e 6 gecorrigeer d 

voo rr  jeugdervarin g 

Dee laatste figuur in deze serie, 6.3f, geeft een overzicht voor dimensie zes met 
'jezelff aanpassen tegenover een eigen identiteit hebben'. De gesloten lijn laat zien 
datt de behoefte aan een 'eigen identiteit' bij jongeren het grootst is en nog toe-
neemtt tot ongeveer een jaar of dertig. Na de veertig wordt 'jezelf aanpassen' 
steedss belangrijker. De gestreepte lijn laat een ander beeld zien. De jeugdervaring 
toontt weliswaar een sterkere behoefte aan 'eigen identiteit' bij jongeren, maar de 
lijnn gaat wel meteen in de richting van 'je aanpassen'. Als de jeugdervaring uit de 
stippellijnn van leeftijdsinvloed wordt gehaald, blijken jongeren meer geneigd zich 
aann te passen, terwijl ouderen zich minder aanpassen dan alleen op basis van leef-
tijdd zou worden gedacht. Het totaalbeeld blijft echter gelijk: de behoefte aan 
'eigenn identiteit' neemt eerst toe en later weer af. 

6.44 Waarden in de toekomst 
Inn paragraaf 1.2 van deze dissertatie is een overzicht gegeven van de betekenis, de 
veranderingenn en het gebruik van waarden in het verleden en het heden. In deze 
paragraaff wordt een blik in de toekomst geworpen ten aanzien van te verwachten 
veranderingen.. Omdat prognoses in het algemeen een hachelijke zaak zijn en ze, 
hoee dan ook, een beperkte geldigheidsduur hebben, wordt slechts naar de komen-
dee twintig jaar gekeken. 

Dee basis voor de analyses wordt gevormd door: 
•• De CBS-bevolkingsprognoses naar leeftijd (hiervoor wordt de middenvariant 

vann de CBS-bevolkingsprognose gebruikt6. Deze prognose geeft aan dat tot 
20200 de bevolking aanzienlijk zal vergrijzen). 

66 Zie CBS-Statline, http://www.cbs.nl/nl/statline/index.htm. 

** -6 

169 9 

http://www.cbs.nl/nl/statline/index.htm


•• De huidige relatie tussen waarden en leeftijd (hiervoor worden de resultaten 
gebruiktt van het VN U-onderzoek zoals in paragraaf 6.2 reeds aan de orde is 
geweest)7. . 

•• De veranderingen die waarden de afgelopen periode hebben ondergaan 
(hiervoorr worden de resultaten gebruikt van paragraaf 6.3, waarin is beschre
venn op welke wijze de relatie tussen waarden en leeftijd te scheiden is van de 
relatiee tussen waarden en de kalendertijd, het leeftijd - cohortprobleem). 

Nuu er een scheiding is aangebracht tussen het leeftijd- en cohorteffect, is het 
mogelijkk om te voorspellen op welke wijze waarden in de toekomst zullen ver
schuiven.. Voor de gemiddelde score van de Nederlandse bevolking w t op een 
waardedimensiee op tijdstip t (t uitgedrukt als jaartal) kan de volgende formule 
wordenn gehanteerd: 

waarbijj pLt de fractie van de Nederlandse bevolking is in leeftijdklasse L op tijdstip t. 
Alss leeftijdklassen L worden de 5-jaarsklassen tussen 15 en 90 jaar gebruikt. Het 
'ware'' leeftijd effect, gecorrigeerd voor cohorteffecten, wordt aangeduid met uL 

(dezee waarde is af te lezen uit de figuren 6.3a tot en met 6.3f). Het cohorteffect op 
tijdstipp t wordt aangeduid met v t . Voor iemand die op tijdstip t L jaar oud is, is dus 
hett cohorteffect t-L van toepassing. Voor de jaren 1910 tot en met 1985 (deze vie
lenn binnen het waarnemingsgebied) kan het cohorteffect worden beschreven als 

vvtt=$(=$( v't-v), 

waarbijj v't de voorspelde waarde is op basis van jeugdervaring (af te lezen uit de 
figurenn 6.3a tot en met 6.3f) en het gemiddelde van deze waarden; p is een regres
siecoëfficiënt,, hier een constante factor. 

Bijj het doen van de toekomstvoorspellingen worden twee verschillende varianten 
gehanteerd: : 
•• In de eerste variant wordt gesimuleerd dat er in het geheel geen sprake is van 

eenn cohorteffect. De veranderingen ten opzicht van het heden zijn dan zuive
ree leeftijdeffecten; alleen de directe gevolgen van de toenemende vergrijzing 
wordenn ingecalculeerd. 

•• In de tweede variant wordt het cohorteffect op basis van kwadratische regres
siee naar de toekomst geëxtrapoleerd. Eenvoudig gezegd komt het er dan op 
neer,, dat de trends in de voorspellingen van de waarden op basis van jeugd
ervaringenn (te zien in figuur 6.3a tot en met 6.3f) worden doorgetrokken. 

Dee toekomstvoorspellingen staan in de figuren 6.4a tot en met 6.4f. De Y-as van 
figuurr 6.4a is niet vergelijkbaar met de Y-as van de figuren b tot en met f. De ver
schillenn in deze figuur zijn zo gering dat ze op een schaal die gelijk zou zijn aan de 
overigee figuren, niet te zien zouden zijn geweest. 

77 Omda t de prognose s gebaseer d zijn op het onderzoeksmateriaa l van VNU, zijn ook de namen van de dimensie s van 

VNUU gebruikt . 
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opp basis van 

alleenn leeftijd 

opp basis van 
leeftijdd en cohort 

Figuu rr  6.4a Ontwikkelin g van de gemiddeld e scor e op de dimensi e 'sociaa l leve n hebbe n -

carrièr ee maken ' to t 2020 

Dee uitkomsten voor de gemiddelde waarde van de dimensie 'sociaal leven hebben 
-- carrière maken' staat in figuur 6.4a. In figuur 6.4a geeft de gesloten lijn de voor-
spellingg weer waarin het verschil tussen leeftijd- en cohorteffect is genegeerd. De 
gemiddeldee waarden op deze dimensie in de leeftijdklassen worden direct gecom-
bineerdd met de leeftijdverdeling in de bevolkingsprognoses. Het cohorteffect leidt 
err echter toe dat in 2020 'sociale relaties' belangrijker zijn dan in het heden. Dit 
heeftt consequenties voor het gemiddelde belang van 'sociale relaties' naar de toe-
komst.. Uitsluitend op basis van leeftijd zou dit belang licht afnemen. Rekening 
houdendd met het cohorteffect blijkt in de directe toekomst echter een geringe 
toenamee die later weer iets afneemt. Het verdisconteren van het cohorteffect leidt 
hierr echter tot veel geringere verschillen dan bij de overige dimensies. 

SS -.5 

opp basis van 

alleenn leeftijd 

opp basis van 
leeftijdd en cohort 

jaar r 

Figuu rr  6.4b Ontwikkelin g van de gemiddeld e scor e op de dimensi e 'empathi e tone n 

onbekommer dd zijn ' to t 2020 

Inn figuur 6.4b zijn de resultaten af te lezen voor de dimensie 'empathie tonen -
onbekommerdd zijn'. Ook hier is de gesloten lijn weer het resultaat op basis van 
leeftijd,, terwijl bij de stippellijn ook het cohorteffect is verdisconteerd. 
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Uitsluitendd op basis van leeftijd bezien gaan mensen steeds meer 'rekening hou-
denn met anderen', maar het cohorteffect geeft aan dat mensen steeds meer 'onbe-
kommerdd in het leven staan'. Het lijkt er daarom op dat het in 2020 voor het 
onderwijss en de verpleging nog moeilijker zal worden om aan voldoende gemoti-
veerdee mensen te komen om de zorg voor anderen op zich te nemen. Men kiest 
steedss meer voor 'genieten' en 'leuke dingen doen' dan voor 'behulpzaam zijn' en 
'verantwoordelijkk zijn'. 

opp basis van 

alleenn leeftijd 

opp basis van 
leeftijdd en cohort 

Figuurr 6.4c Ontwikkeling van de gemiddelde score op de dimensie 'jezelf bewijzen - ont-

spannenn zijn' tot 2020 

Inn figuur 6.4c zijn de resultaten te zien voor de dimensie 'jezelf bewijzen - ont-
spannenn zijn', in deze figuur is te zien dat de ontwikkelingen op basis van het leef-
tijdeffectt voor deze dimensie constant blijft, terwijl het cohorteffect aangeeft dat 
'jezelff bewijzen' belangrijker gaat worden in de komende periode. 

opp basis van 

alleenn leeftijd 

opp basis van 
leeftijdd en cohort 

Figuurr 6.4d Ontwikkeling van de gemiddelde score op de dimensie 'veiligheid zoeken 

uitdagingg zoeken' tot 2020 
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Inn figuur 6.4d staat het overzicht voor de dimensie 'veiligheid zoeken - uitdaging 
zoeken'.. Op basis van leeftijd lijken mensen steeds meer 'veiligheid' te willen, 
maarr het cohorteffect geeft een heel ander beeld. Mensen willen meer 'uitdaging' 
inn hun leven. 

opp basis van 

alleenn leeftijd 

opp basis van 
leeftijdd en cohort 

Figuurr 6.4e Ontwikkeling van de gemiddelde score op de dimensie 'gezinsleven hebben -

onafhankelijkk zijn' tot 2020 

Figuurr 6.4e geeft de resultaten voor de dimensie 'gezinsleven hebben - onafhan-
kelijkk zijn'. Het leeftijdeffect geeft een lichte tendens naar 'gezinsleven' te zien, 
hett cohorteffect geeft aan dat men in de toekomst zich nog 'onafhankelijker' gaat 
opstellenn dan nu al het geval is. 

opp basis van 

alleenn leeftijd 

opp basis van 
leeftijdd en cohort 

Figuurr 6.4f Ontwikkeling van de gemiddelde score op de dimensie 'aanpassen - eigen 

identiteitt hebben' tot 2020 

Dee laatste figuur, 6.4f, gaat over de dimensie 'je aanpassen - eigen identiteit heb-
ben'.. Ook hier is er weer een behoorlijk verschil tussen leeftijd- en cohorteffect. Op 
basiss van alleen ouder worden lijkt het of mensen zich steeds meer zullen aanpas-
sen,, maar het cohorteffect maakt duidelijk dat 'de eigen identiteit' steeds belang-
rijkerr wordt. 
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6.4.11 Conclusi e 
Hett negeren van het cohorteffect, dat in feite een neerslag is van de veranderende 
maatschappelijkee omstandigheden, zou er toe leiden dat er een verkeerd beeld 
ontstaatt van de richting waarin waarden zich in de toekomst ontwikkelen. Als er 
geenn rekening mee wordt gehouden, lijkt het of de tendens van de laatste decen-
niaa zal worden omgekeerd of op zijn minst afgevlakt Een terugkeer naar het 
'gezinsleven',, weer meer 'zorg voor anderen', belang hechten aan 'veiligheid', nog 
meerr nadruk op 'carrière maken', 'je aanpassen aan anderen' en kiezen voor een 
'ontspannenn leven' lijkt dan voor de komende twintig jaar de teneur te worden. 
Ditt zijn de waarden die eerder als 'binding' zijn gekenschetst. 

Wordtt er echter wel rekening gehouden met het cohorteffect, dan blijkt vrijwel 
hett tegendeel te gaan gebeuren. Op de dimensie 'sociaal leven - carrière maken' 
zijnn de verschillen gering (maar hier is ook enigszins discutabel wat als binding en 
watt als vrijheid moet worden geïnterpreteerd); op de overige dimensies ontwikke-
lenn de waarden zich in de richting van vrijheid. De Nederlander gaat nog minder 
aandachtt besteden aan de noden van zijn medemens en 'kiest voor zichzelf' door 
'onbekommerdd door het leven te gaan' en maakt verder een keuze voor 'jezelf 
bewijzen',, 'een uitdaging zoeken', 'onafhankelijk zijn' en 'jezelf zijn'. Vijf van de 
zess dimensies wijzen dus op een verdere individualisering van de samenleving 
wanneerr het cohorteffect in de prognoses wordt meegenomen. 

Datt deze tendens zichtbaar wordt door het cohorteffect in de berekeningen mee 
tee nemen, is niet verbazingwekkend, omdat dit alles te maken heeft met de erva-
ringenn die men in zijn jeugd opdoet. De ervaringen van de nieuwe generaties, die 
inn de komende twintig jaar het beeld van de Nederlandse maatschappij gaan 
bepalen,, zullen aanzetten tot steeds verder gaande individualisering. Of, en zo ja, 
wanneerr en op welke wijze hier een kentering in komt, kan op grond van dit 
onderzoekk niet worden aangegeven. De maatschappelijke ontwikkelingen die tot 
dezee tendensen aanleiding geven, zijn hier geen onderwerp van studie geweest. 
Dee trends zijn niettemin duidelijk: aan de ene kant steeds minder aandacht voor 
dee medemens, maar aan de andere kant meer ruimte voor vrijheid in de vorm van 
zelfontplooiingg en mogelijk tolerantie. Misschien leiden de hier gesignaleerde 
ontwikkelingenn er toe dat het in de nabije toekomst geen probleem meer is om 
eenn schaap mee in de bus te nemen. 
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