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Conclusie ss en discussi e 

7.11 Inleidin g 

Hett doel van dit onderzoek is een antwoord te geven op de volgende vragen: 
 Welke waardeomschrijvingen zijn er (in Nederland)? 
 Hoe zijn deze waardeomschrijvingen te groeperen in dimensies? 

Inn dit hoofdstuk wordt bekeken in hoeverre de resultaten die gevonden zijn een 
antwoordd geven op deze onderzoeksvragen en welke implicatie deze resultaten 
hebben.. Bij het beantwoorden van deze vragen zal niet alleen gekeken worden 
naarr de resultaten van de SWOCC- inventarisatie zelf, maar zal nu en dan ook wor-
denn gerefereerd aan onderzoek dat is uitgevoerd als controle en aanvulling op de 
SWOCC-waarde-inventarisatie.. Blom (2000), Bos (2000) en Van Groeningen (2000) 
hebbenn op een analoge manier waarden geïnventariseerd in respectievelijk de 
domeinenn voeding, geld en kleding. Daarnaast is er een onderzoek naar waarden 
inn kinderboeken van Posthouwer1 (1998) en een onderzoek naar waarden in soaps 
doorr Van Driel (2000). In paragraaf 7.2 staat de eerste onderzoeksvraag centraal en 
inn paragraaf 7.3 de tweede. In paragraaf 7.4 worden aanbevelingen gedaan voor 
verderr onderzoek. 

7.22 Welk e waardeomschrijvinge n zij n er 
(inn Nederland) ? 

Dezee vraag heeft op de eerste plaats te maken met aantallen waarden. In hoever-
ree zijn met dit onderzoek alle waarden in Nederland geïnventariseerd? 

Bijj het inventariseren van de waarden is gebruik gemaakt van een zo letterlijk 
mogelijkee weergave van wat de respondent heeft gezegd. Als gevolg hiervan wor-
denn zeer veel waarden gevonden. Alleen al in het SWOCC-onderzoek zijn het er 
ruimm 1300; op basis van alleen al het aanvullende onderzoek kan deze lijst nog met 
honderdenn worden uitgebreid. Wat de waardeomschrijvingen betreft, is de waar-
de-inventarisatiee dus niet uitputtend. 

Dee 1372 waardeomschrijvingen zijn samengevat in 160 waarden*. In paragraaf 
4.6.1.33 is al aangegeven dat de lijst van 160 waarden* wel als min of meer volledig 
kann worden beschouwd. In de vijf nevenonderzoeken is slechts één waarde* 
gevondenn die niet in de waarden* van de SWOCC-inventarisatie kan worden 
geplaatst.. Het betreft hier de waarde* 'een conflict maken' uit het soap-onder-
zoek.. Onder deze waarde* staan waarden als 'iemand doden', 'dreigen', 'een kind 

11 Zie voor het onderzoek van Posthouwer ook bijlage M. 
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opblazen',, 'iemand wurgen' enzovoort, niet bepaald zaken die iemand op het eer-
stee gezicht als waarde zal aanmerken. Toch voldoen deze waarden aan de korte 
definitie,, het zijn zaken waar mensen (in soaps) naar streven. Soaps appelleren aan 
emotiess en waarden waar in het dagelijkse leven door de meeste mensen liever 
niett openlijk over gesproken wordt. Het aanpassen van de korte definitie, opdat 
zulkee 'negatieve' waarden worden uitgesloten, is moeilijk, want waar moet de 
grenss gelegd worden? Het doden van een mens in oorlogstijd wordt door de 
omgevingg van de dader gezien als een heldendaad, terwijl het doden van een mens 
inn vredestijd een misdaad is. Een waarde als 'erewraak', het doden van een mens 
diee de eer van de familie aantast, wordt in sommige Islamitische landen als positief 
beschouwd.. Voor het consumentengedrag spelen dit soort waarden alleen een rol 
alss het erom gaat hoe men zich tegen misdaad kan beschermen. Alarminstallaties 
enn inbraakverzekeringen kunnen mogelijk met deze waarden aan de man worden 
gebracht,, maar verder zullen ze voor de reclame niet van belang zijn. 

Inn de probleemstelling staat 'waardeomschrijvingen in Nederland'. Er is echter voor 
gekozen,, op basis van theoretische overwegingen, om de inventarisatie te beper-
kenn tot de autochtone Nederlanders. Onder autochtoon wordt hier verstaan: een 
persoonn die zelf, evenals de beide ouders, in Nederland is geboren en opgegroeid. 
Inn de inventarisatie ontbreken daarom de waarden van de allochtone Neder-
landers.. Het aantal allochtonen neemt echter steeds meer toe en ook de welvaart 
onderr die groep wordt steeds groter. Als consument worden ze steeds belangrijker. 
Alss de marketingwereld daarop wil inspelen is het wel belangrijk dat de meet-
instrumentenn die ze gebruiken om deze groep consumenten te onderzoeken 
betrouwbaarr zijn. Als de waardedimensies die voor de autochtone Nederlanders 
gevondenn zijn, worden gebruikt om bij allochtone Nederlanders onderzoek te 
doen,, kan een andere interpretatie van de autochtone waarden door de allochto-
nee respondenten leiden tot onduidelijke of zelfs misleidende resultaten. 

Behalvee het kijken naar de aantallen waarden is het voor de marketing ook van 
belangg te weten welke soort waarden er gevonden zijn. Zijn het universele, 
domeinspecifiekee of juist productgebonden waarden? 

Dee kwalitatieve interviews die ten grondslag liggen aan dit onderzoek, zijn verkre-
genn door met mensen over allerlei levenszaken te praten. Hierdoor heeft het 
onderzoekk een vrij hoog abstractieniveau. De vraag naar het waarom van allerlei 
levenszakenn is iets anders dan de vraag waarom de respondent diepvriesspinazie 
koopt. . 

Indienn we dit onderzoek vergelijken met de indeling van waarden door Vinson, 
Scottt en Lamont (1977), dan bevindt het zich voornamelijk in het smalle deel van 
dee kegel (links van de zigzagstreep in figuur 7.1) bij de universele en domeinspeci-
fiekee waarden. Het brede deel van de kegel (rechts van de zigzagstreep) wordt 
slechtss summier bereikt. Door het hoge abstractieniveau beginnen de interviews al 
opp het domeinspecifieke niveau om dan al snel over te gaan op instrumentele- en 
eindwaarden2. . 

22 Het onderschei d in domeinspecifiek , instrumentee l en eindwaard e in de waardetoedelin g is (nog ) nie t gemaakt . 
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universelee domeinspecifieke evaluaties van product-
waardenn waarden eigenschappen 

tientallenn honderden duizenden 

CENTRAALL PERIFEER 

Figuurr 7.1 Plaats van de SWOCC-waarde-inventarisatie in de theorie van Vinson, 

Scottt en Lamont (vrij naar Sikkel 1997) 

Omm te onderzoeken of een inventarisatie van een specifiek domein waarden zou 

opleverenn die niet binnen de SWOCC-inventarisatie zijn te plaatsen, zijn er drie van 

diee domeinen onderzocht3 . Hierbij is dezelfde onderzoeksmethode toegepast als 

bijj het hoofdonderzoek. Ook de manier van waardetoedel ing is overeenkomstig. 

Dee domeinspecif ieke waarden die hierbij worden gevonden, bli jken goed inpas-

baarr in de waarden* van de SWOCC-inventarisatie. Ook bij deze domeinspecifieke 

onderzoekenn worden maar weinig productwaarden gevonden. 

Doordatt alle waarden, waarden* , uitspraken, foto's, kenmerken van respondenten 

enn resultaten van de analyses, zoals de dimensies en clusters, op de cd-rom het 

'Waardenwoordenboek '' voorkomen, kan deze gebru ik t worden om ideeën te 

genererenn voor reclameadviezen en -campagnes. Ondanks dat er wein ig product-

gebondenn waarden in het onderzoek gevonden zijn, bieden vooral de thesaurus 

enn de mogel i jkheid to t koppeling van de verschillende onderdelen veel aankno-

pingspuntenn om te di f ferent iëren naar doelgroep. 

Inn Bos (2000) staat ook een methode beschreven voor het onderzoeken van volg-

ordenn in waarden. Deze methode maakt het mogeli jk om aan de hand van een 

schaalwaardee te bekijken hoe centraal of hoe perifeer een waarde gemiddeld is 

(eerderr is reeds gebleken dat d i t individugebonden is, maar er kan wel een soort 

gemiddeldee over personen worden berekend). Interessant is het om na te gaan of 

zulkee schaalwaarden ook iets zeggen over de mate waar in waarden kunnen wor-

denn beïnvloed. Aangenomen mag worden dat, op basis van de theorie van Vinson, 

Scottt en Lamont (1977), perifere waarden makkeli jker te beïnvloeden zijn dan cen-

tralee waarden. 

Hett SWOCC- waardeonderzoek heeft het Rokeach-onderzoek als referentiekader. 

Daaromm kan de vraag worden gesteld: In hoeverre zijn de waarden die gevonden 

wordenn dezelfde als bij Rokeach? Een overzicht van de overlap tussen de SWOCC-

33 Zie de paragraaf 7.1 voor de domeinen. 
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enn Rokeach-waarden staat in tabel 7.1. In de eerste kolom staan de Rokeach-waar-
denn en in de tweede kolom die van SWOCC. In de derde kolom is aangegeven of 
dee SWOCC-waarde, die overeenkomt met de Rokeach-waarde, een waarde* is of 
niett en indien dat niet het geval is, staat in de vierde kolom aangegeven bij welke 
waarde** de SWOCC-waarde dan is ingedeeld. 

Tabell  7.1 Vergelijkin g tusse n de Rokeach - en de SWOCC-waarde n 

Rokeach-waarde n n 

ambitieus s 
verdraagzaam m 
capabel l 
opgewekt t 
schoon n 
moedig g 
vergevingsgezind d 
hulpvaardig g 
eerlijk k 
verbeeldingskracht t 
onafhankelijk k 
intellectueel l 
logischh denkend 
liefhebbend d 
gehoorzaam m 
beleefd d 
verantwoordelijk k 
beheerst t 
eenn comfortabel leven 
eenn opwindend leven 
wereldvrede e 
gelijkheid d 
vrijheid d 
geluk k 
nationalee veiligheid 
plezier r 
socialee erkenning 
verlossingg (salvation) 
waree vriendschap 
wijsheid d 
eenn wereld vol schoonheid 
geborgenheidd in het gezin 
volwassenn liefde 
zelfrespect t 
hett gevoel iets bereikt te hebben 
innerlijkee harmonie 

SWOCC-waarden n 

ambitiess hebben 
verdraagzaamm zijn 
capabell zijn 
(blijj zijn) 
schoonn zijn 
moedd hebben 
vergeven n 
behulpzaam m 
eerlijkk zijn 
(fantasiee gebruiken) 
onafhankelijkk zijn 
intellectueell zijn 
logischh kunnen denken 
liefhebben n 
gehoorzaamm zijn 
beleefdheid d 
verantwoordelijkk zijn 
(controlee hebben) 
comfortabel l 
opwinding g 
vrede e 
gelijkk zijn 
vrijheid d 
gelukkigg zijn 
veiligheid d 
plezierr hebben/maken 
erkenningg krijgen 
verlossingg (van ziekbed) 
vriendschap p 
wijsheid d 
(liefdee voor de natuur hebben) 
geborgenheid d 
liefde e 
(respectt hebben) 
ietss bereiken 
harmonie e 

Waarde* * 

ja a 

ja a 

ja a 

ja a 

ja a 
ja a 
nee e 

ja a 

ja a 
nee e 

ja a 
nee e 

nee e 

nee e 

ja a 

ja a 

ja a 
nee e 

nee e 

nee e 

nee e 

ja a 

ja a 

ja a 

ja a 

ja a 

ja a 
nee e 

ja a 
ja a 

ja a 

ja a 

ja a 

ja a 
nee e 

nee e 

Ondergebrach tt  bi j waarde * 

begripp hebben voor 

grenzenn verleggen 

intelligentt zijn 
intelligentt zijn 
liefde e 

baass zijn 
jee prettig voelen 
eenn kick krijgen 
veiligheid d 

ietss oplossen 

presteren n 
romantischh zijn 

Uitt tabel 7.1 blijkt dat de meeste Rokeach-waarden ook gevonden zijn in het 
SWOCC-- waardeonderzoek. Een aantal waarden komt weliswaar niet voor, maar 
overr het algemeen is er wel een equivalent te vinden in de SWOCC-lijst. Daarnaast 
zijnn er nog een aantal Rokeach- waarden, zoals 'verlossing' en 'innerlijke harmo-
nie',, die bijna letterlijk bij de SWOCC-waarden voorkomen, maar die daarin een 
heell andere betekenis hebben. 

Behalvee een vergelijking tussen de Rokeach- en de SWOCC-waarden is ook de ver-
kortee definitie vergeleken met de definitie van Rokeach die eraan ten grondslag 
heeftt gelegen. De verkorte definitie is gebruikt, omdat er een criterium nodig is 
omm grote hoeveelheden uitspraken op een redelijk snelle manier op waarden te 
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onderzoeken.. In paragraaf 4.6.1.1 is al opgemerkt dat de verkorte definitie op een 
aantall punten een ruimere waarde-inventarisatie toelaat dan de definitie van 
Rokeach.. Hiermee bestrijkt de verkorte definitie echter wel het hele scala waarden 
vann Vinson, Scott en Lamont. Of ook alle soorten waarden (universeel, domeinspe-
cifiekk en productgebonden) in onderzoek worden aangetroffen, hangt af van het 
niveauu waarop begonnen wordt. Bij een laag abstractieniveau zullen alle drie 
soortenn waarden worden gevonden, terwijl bij een hoog abstractieniveau halver-
wegee wordt ingestapt. De definitie van Rokeach kan eventueel in een later stadi-
umm gebruikt worden om de universele waarden te identificeren. 

7.33 Hoe zij n deze waardeomschrijvinge n te 
groepere nn in dimensies ? 

Bijj deze vraag gaat het om de mogelijkheid die het onderzoek biedt om op een 
snellee manier waardeonderzoek te kunnen doen, zowel bij de consument als bij 
productenn of merken. In de paragrafenn 4.6.1.4 en 4.6.2.4 wordt aangetoond dat de 
dimensiess die in het onderzoek gevonden worden stabiel zijn en inhoudelijke 
betekeniss hebben. Het gebruik van de dimensies bij het ontwikkelen van de VNU-
Waardemonitorr toont aan dat ze ook in de praktijk toepasbaar zijn en resultaat 
afwerpen.. Toch moet er een kanttekening bij het gebruik worden gemaakt. De 
dimensiess zijn namelijk gebaseerd op de overeenkomsten in betekenis van de 
waarden** en de uiteinden geven daarom de tegenstellingen aan tussen de waar-
den.. Meer algemene waarden als 'bij de groep horen' en 'je prettig voelen' eindi-
genn steeds in het middengebied van de dimensies en verdwijnen zodoende uit 
beeldd bij toegepast onderzoek. In het onderzoek van Bos blijken het echter zeer 
centralee waarden te zijn4. 

7.44 Aanbevelinge n voo r verde r onderzoe k 
Zoalss reeds in paragraaf 7.2 is aangegeven is de SWOCC-waarde-inventarisatie 
beperktt tot de autochtone Nederlander. Het is om twee redenen van belang om 
ookk de waarden van de allochtone Nederlander in kaart te brengen. 

Tenn eerste is het een steeds groeiende groep consumenten en daardoor voor het 
bedrijfslevenn steeds interessanter. Een inventarisatie die op dezelfde wijze wordt 
uitgevoerdd als die van de autochtone Nederlander, kan een breed scala aan moge-
lijkhedenn bieden om met deze groep te communiceren. Wel zal moeten worden 
bekekenn of de gebruikte methode inzetbaar is voor allochtonen. In bepaalde cul-
turenn kunnen bepaalde afbeeldingen die op de foto's staan, niet zijn toegestaan 
off anders geïnterpreteerd worden. 

Tenn tweede kan het bestuderen van de waarden van allochtone Nederlanders een 
aanzett geven tot inzicht in de wijze waarop waarden door de tijd heen verande-
ren.. Door zowel de eerste, tweede als derde generatie allochtonen te onderzoe-

44 Het is overigen s nie t zo dat alle waarde n die hoo g in de waardehièrarchi e eindigen , steeds in het midde n van de 

dimensie ss scoren . Een aanta l scoor t wel degelij k in de uiterst e pole n van de dimensies . 
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ken,, kan een beeld verkregen worden van waardeveranderingen door de tijd 
heen,, zonder dat hiervoor de normale periode (ten minste de duur van een gene-
ratie)) in acht genomen hoeft te worden. Door extrapolatie van de resultaten naar 
dee autochtone bevolking kunnen theorieën worden ontwikkeld over processen die 
vann invloed zijn op de veranderingen in waardepatronen en daarmee kan eventu-
eell de mogelijkheid geschapen worden om trends te voorspellen. 

Inn paragraaf 7.2 is ook gebleken dat zowel de SWOCC-waarde-inventarisatie als de 
domeinspecifiekee onderzoeken van Bos, Blom en Van Groeningen weinig product-
waardenn opleveren. Voor de marketing is het echter van belang om ook op dat 
puntt een ruime keuze voorhanden te hebben om optimaal te kunnen communice-
renn met de consument. Daarom is het nodig om naast verder domeinspecifiek 
onderzoekk ook product- of merkspecifiek onderzoek uit te voeren. Door het 
gebruikk van een cd-rom als drager van de database waarin het onderzoek is opge-
slagen,, is uitbreiding van deze database mogelijk tot een veelvoud van het onder-
zoekk dat tot nu toe in het kader van deze dissertatie is uitgevoerd, zonder dat het 
doorr de grote aantallen data ontoegankelijk wordt. Hoe meer informatie wordt 
opgeslagen,, hoe rijker de mogelijkheden voor marketingbureaus om ideeën te 
genererenn voor campagnes. 

Eenn tweede reden voor uitbreiding van het aantal waarden is de mogelijkheid om 
tee toetsen of de 160 waarden* inderdaad alle waarden afdekken of dat er nog een 
aantall belangrijke beschrijvende waarden* over het hoofd zijn gezien. Hoe meer 
waardeomschrijvingenn onder de 160 waarden* kunnen worden geplaatst, hoe 
groterr de validiteit en betrouwbaarheid van de gekozen sterwaarden, de dimen-
siess en daarmee van het hele onderzoek. 

Eenn derde reden om meer domein- en productspecifiek onderzoek te doen, is het 
verderr ontwikkelen van waardehiërarchieën die aangeven hoe centraal of perifeer 
dee waarden gemiddeld zijn. Deze zijn van belang voor het onderzoek naar de 
matee waarin waarden te beïnvloeden zijn. Zoals in paragraaf 7.2 reeds is gesteld, 
zullenn waarschijnlijk perifere waarden gemakkelijker te beïnvloeden zijn. Kennis 
hieroverr is noodzakelijk voor een goede communicatie met de consument. 

Inn paragraaf 7.3 is al aangegeven dat de dimensies gevonden zijn op basis van 
overeenkomstenn in betekenis van de waarden. Mogelijk hierdoor komen belang-
rijkee waarden als 'bij de groep horen' en 'je prettig voelen' steeds in het middelste 
deell van de dimensie voor. Als niet de overeenkomsten tussen waarden maar 
waardeprioriteitenwaardeprioriteiten van mensen de basis vormen voor het bepalen van de dimen-
sies,, zou er wellicht een ander beeld ontstaan, hoewel de resultaten van ander 
onderzoekk (waarin wel de prioriteiten zijn gemeten) de nu gevonden dimensies 
ondersteunen. . 

Eenn ander vervolgonderzoek zou kunnen zijn dat naar omgekeerde laddering. 
Hierbijj wordt uitgegaan van een eindwaarde en wordt bekeken welke producten 
volgenss de consument zouden kunnen worden gebruikt om deze eindwaarde te 
bereiken.. Durgee en anderen (1996) hebben deze techniek ontwikkeld, maar ver-
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derr is er nog niet veel over bekend. Het zou goed zijn om deze techniek nader te 
onderzoekenn en eventueel verder te ontwikkelen. Durgee heeft respondenten een 
eindwaardee laten koppelen aan door hem gekozen middelen en die weer laten 
verbindenn met vooraf gekozen producten: Een omgekeerde means-end chain. Een 
andere,, mogelijk interessantere optie is, om de respondent via doorvragen zelf uit-
eindelijkk middelen en producten te laten ontdekken die het bereiken van de eind-
waardee mogelijk maken. Een goede vaardigheid in het kwalitatief interviewen van 
respondentenn is hiervoor echter wel een absolute noodzaak. 

Daarnaastt is het interessant om te onderzoeken waar waarde(prioriteiten) ont-
staan.. Becker (1983, p.24) zegt daarover: 

"Kort"Kort geformuleerd ontstaan waarden tijdens het sociale handelen, doordat indi-
viduenviduen hun handelingen en bedoelingen op elkaar afstemmen en tot collectieve 
definitiesdefinities van de situatie komen. ... Individuen die in dit ontstaansproces geen rol 
gespeeldgespeeld hebben, bijvoorbeeld omdat zij tot een latere generatie behoren, leren 
waardenwaarden aan gedurende de socialisatie. Overigens is het zeer de vraag of geheel 
nieuwenieuwe waarden wel zo vaak ontstaan. Eerder raken waarden in de loop van de 
tijdtijd op de voor- of op de achtergrond, of worden zij gemodificeerd". 

Dee vraag die hierbij gesteld kan worden is: Zijn het bepaalde groepen mensen die 
bepaaldee waarden meer nadruk geven of is het een willekeurig proces? Als bekend 
iss waar waardeprioriteiten ontstaan, kan dit proces mogelijk beïnvloed worden. 
Ditt is niet alleen van belang voor de marketing, maar ook om problemen die ont-
staann in de samenleving op te lossen. Aan dit laatste kleeft wel het gevaar dat 
dezee kennis ook in negatieve zin gebruikt zou kunnen worden. 
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