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Samenvatting g 
Ditt onderzoek gaat over de vraag welke waarden autochtone Nederlanders heb-
benn en hoe deze waarden op een bruikbare manier geordend kunnen worden. 

Waardenn spelen in iedere samenleving een grote rol. Ze dienen om keuzen te kun-
nenn maken en ze sturen het gedrag van mensen. Waarden vormen de kern van een 
cultuurr en worden al in de vroegste jeugd aangeleerd. Dat gebeurt op een impli-
cietee manier en vindt plaats door overdracht van waarden in het gezin, op school 
enn de naaste omgeving. Daarom zijn waarden cultuur-afhankelijk en kan van 
waardenn die gevonden zijn in de ene cultuur niet zonder meer worden veronder-
steldd dat ze in een andere cultuur ook bestaan. 

Hett grootste probleem bij intercultureel onderzoek naar waarden is de status die 
eenn waarde in een bepaalde cultuur heeft. Hierbij kan onderscheid worden 
gemaaktt naar het concept waarop een waarde is gebaseerd, het bestaan van de 
waardee zelf, het belang dat de waarde heeft voor een samenleving en de omschrij-
vingg van de waarde. 

Waardenn van mensen veranderen langzaam door de tijd heen. In het algemeen is 
hett niet zo dat de waarde zelf verandert, maar het belang dat mensen aan een 
waardee toekennen verandert. 

Waardenn beïnvloeden gedrag, maar de manier waarop waarden het gedrag van 
mensenn beïnvloeden hangt af van de groep waartoe iemand behoort. Dezelfde 
waardee kan per groep anders worden geïnterpreteerd en heeft dan ander gedrag 
tott gevolg. Daarom is het niet voldoende om alleen de waarden van mensen te 
onderzoeken,, maar dient ook de omgeving van mensen in aanmerking te worden 
genomen.. Een snel veranderende omgeving kan leiden tot grote verschillen in 
waardenn tussen generaties en veranderende relaties tussen waarden en gedrag 
binnenn een generatie. Daarom moet fundamenteel onderzoek naar waarden 
regelmatigg worden herhaald. 

Vinson,, Scott en Lamont hebben waarden ingedeeld in universele, domeinspecifie-
kee en productgebonden waarden. Via de methode van laddering zijn deze waar-
denn met elkaar in verband te brengen. Dit is een systeem van doorvragen naar 
steedss dieper liggende motieven achter het (consumenten)gedrag. Door mensen 
viaa laddering te interviewen kunnen de waarden achter het product worden 
gevondenn en vervolgens kunnen dan, via een gerichte campagne, deze waarden 
aann het product worden gekoppeld om op die manier de consument aan te spre-
kenn en tot aankoop te verleiden. 
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Waardenn worden in de marketingwereld vooral gebruikt voor positionering van 
producten,, communicatie met de consument en segmentatie van de doelgroep. Zo 
kunnenn producten als het ware worden aangekleed met waarden die de consu-
mentt aanspreken. Waarden spelen een rol bij de distributie, het verkoopperso-
neel,, de verpakking en de reclame voor het product. Bij marktsegmentatie worden 
waardenn gebruikt om consumenten in te delen in groepen. Kortom bij de marke-
tingg van producten en diensten spelen waarden een centrale rol. 

Eenn eerste grootschalig waardeonderzoek is uitgevoerd door Rokeach. Aan hem 
danktt de wereld een lijst met instrumentele- en eindwaarden die tot op heden nog 
steedss in grote delen van de wereld wordt gebruikt. Schwartz heeft ze onder meer 
gebruiktt om een cultuur overspannende theorie op te stellen. Hiermee is het 
mogelijkk om culturen met elkaar op basis van waarden te vergelijken. Een andere 
onderzoekerr die grootschalig intercultureel onderzoek heeft gedaan, is Hofstede. 
Hijj heeft daarbij gebruik gemaakt van enquêtes die door IBM zijn afgenomen om 
dee arbeidssatisfactie van het personeel te onderzoeken. Hij heeft daarbij een aan-
tall dimensies gevonden waarmee hij landen kan vergelijken. Toch laten deze 
onderzoekenn zien dat het problematisch is om een waardelijst, die pretendeert 
redelijkk volledig te zijn, van de ene naar de andere cultuur om te zetten. Daarnaast 
heeftt Rokeach zelf aangegeven dat zijn waardelijst grotendeels intuïtief tot stand 
iss gekomen, hoewel dit voor vele onderzoekers kennelijk geen beletsel is om de 
Rokeach-waardelijstt toch te gebruiken. Deze beide zaken rechtvaardigen dan ook 
eenn waardeonderzoek dat gericht is op de autochtone Nederlander. Dit is de 
SWOCC-waarde-inventarisatie. . 

Bijj de SWOCC-waarde-inventarisatie is gebruik gemaakt van kwalitatieve inter-
views.. Aan twintig respondenten is gevraagd wat zij denken dat de mening is van 
mensenn over tweeëntwintig verschillende levensdomeinen. Deze domeinen varië-
renn van kinderen krijgen, naar school gaan, pubertijd, werken, vakantie, politiek, 
geweld,, tot doodgaan. Bij de interviews is gebruik gemaakt van stimulimateriaal 
inn de vorm van foto's. Bij deze foto's zijn een aantal vragen gesteld die het voor de 
respondentt makkelijker moeten maken om over een bepaald levensdomein te ver-
tellen.. Daarnaast maken de vragen het mogelijk om ook onderwerpen die niet 
rechtstreekss met de foto's te maken hebben, aan de orde te kunnen stellen. Verder 
zorgenn ze ervoor dat het onderzoek meer gestandaardiseerd en herhaalbaar 
wordt. . 

Dee interviews zijn letterlijk uitgetypt en de waarden zijn eruit geselecteerd. Deze 
waardenn zijn ook zoveel mogelijk letterlijke weergaven van wat de respondent 
heeftt gezegd. Op deze manier zijn er 1372 waardeomschrijvingen gegenereerd. 
Dezee omschrijvingen zijn in een latere fase teruggebracht tot 160 waarden. Deze 
zijnn vervolgens aan een panel van 2000 huishoudens, het CentERpanel, voorgelegd 
omm te bepalen in welke mate waarden in betekenis overeenstemmen en in welke 
matee ze juist eikaars tegenpool vormen. Statistische analyse van de gegevens heeft 
aangetoondd dat er zes dimensies te onderscheiden zijn. 
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Dimensie e Uiteindenn dimensies 

1 1 

2 2 

3 3 
4 4 

5 5 

6 6 

Relaties s 
Sociaall georiënteerd 
Waardenn van oudsher 
Zekerheid d 
Gezinsleven n 
Conformistischh zijn 

Prestaties s 
Individueell georiënteerd 
Waardenn van nu 
Uitdaging g 
Vrijheid d 
Jee eigen weg gaan 

Dee interviews, foto's, waardeomschrijvingen, uitspraken van de respondenten en 
uitkomstenn van de statistische analyses zijn verzameld op een cd-rom het 
'Waardenwoordenboek'.. Op deze manier zijn de resultaten van het onderzoek nu 
beschikbaarr voor wetenschap en marketing. Op de cd is ook een thesaurus opge-
nomenn waarmee de 160 waarden, die verder waarden* worden genoemd, gekop-
peldd zijn aan de overige waardeomschrijvingen en daarnaast aan de uitspraken en 
achtergrondvariabelenn van de respondenten en de foto's. De gevonden waardedi-
mensiess komen voor een groot deel overeen met dimensies uit ander onderzoek, 
mett dit verschil dat ze in dit onderzoek alle zes tegelijk gevonden worden, terwijl 
err in ander onderzoek maximaal drie tegelijk worden aangetroffen. 

Omm de hardheid van de resultaten te testen, is de steekproef waarop de uitkom-
stenn gebaseerd zijn, op verschillende manieren gehalveerd. Zowel bij het halveren 
vann het aantal waarden, als het aantal kwalitatieve interviews en het aantal 
beoordelaarss van de betekenissen, blijven de resultaten van de dimensies bestaan. 
Hieruitt blijkt dat de gevonden dimensies stabiel zijn en inhoudelijke betekenis 
hebben. . 

Datt de zes dimensies onafhankelijke resultaten geven, blijkt uit de toepassing van 
hett SWOCC-waardeonderzoek bij het ontwikkelen van de VN U-Waardemonitor. 
Bijj deze monitor worden merken en tijdschriften op basis van waarden aan elkaar 
gekoppeld.. Welke dimensies daarbij goed discrimineren, is afhankelijk van de 
marktt die wordt geanalyseerd. 

Bijj het ontwikkelen van de VNU-Waardemonitor blijkt dat er verschil is in waarde-
associatiee tussen respondenten met een verschillende opleiding, maar niet tussen 
respondentenn met een verschillend inkomen, terwijl in veel onderzoek zulke rela-
tiess parallel lopen. Waarden blijken dus samen te hangen met opleiding, hetgeen 
aansluitt bij de theorie dat waarden in de jeugd worden aangeleerd. Om dit verder 
tee onderzoeken is aan de respondenten uit het CentERpanel gevraagd een aantal 
jeugdervaringenn te rapporteren. Het blijkt dat waarden niet alleen met leeftijd 
samenhangen,, maar ook met jeugdervaring. Een deel van het gemeten verband 
mett leeftijd is dus een cohorteffect, dat niet met leeftijd, maar met generatie ver-
andert.. Dit illustreert hoe leeftijd en omstandigheden gelijktijdig op het relatieve 
belangg van waarden inwerken. 

Doorr extrapolatie van de cohorteffecten kan er een blik in de toekomst worden 
geworpen.. Enkele trends in de waardeontwikkeling worden op basis hiervan bere-
kend.. Zo zullen Nederlanders in de komende twintig jaar, als het cohorteffect 
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wordtt verdisconteerd, steeds meer waarde hechten aan 'een sociaal leven'. Het 
belangg van 'onbekommerd zijn' neemt toe, het wordt belangrijker om 'jezelf te 
bewijzen'' en men is meer geneigd te kiezen voor 'uitdaging' in plaats van veilig-
heid.. Gezinsleven krijgt een minder belangrijke plaats, men is liever 'onafhanke-
lijk'.. Tenslotte is men er meer aan gehecht de 'eigen identiteit' te behouden en wil 
menn zich minder aan meningen en wensen van anderen aanpassen. Of dit alles ook 
zall leiden tot een betere wereld... is aan de lezer om te beoordelen. 

252 2 S A M E N V A T T II NG 


