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Nederlandsee samenvatting 

Inleiding g 
Hett merkimago is een van de belangrijkste aandachtspunten voor adverteerders. In 
dee afgelopen jaren is er een besef gegroeid dat niet alleen de financiële, logistieke 
aspectenn van het voeren van een merk gemanaged moeten worden, maar evenzeer, 
enn misschien wel bovenal, de relatie die consumenten hebben met het merk. 
Adverteerderss dienen zich derhalve te richten op het ontwikkelen en behouden van 
eenn gunstig merkimago. In lijn daarvan ligt het vaststellen van dat imago. 
Adverteerderss hebben behoefte aan onderzoek dat hen kennis verschaft over hoe 
consumentenn hun merk waarnemen, teneinde communicatiestrategieën op te 
stellen,, te handhaven of te wijzigen. Dit merkimago-onderzoek wordt door de 
meestee organisaties uitbesteed aan marktonderzoekbureaus. Aangezien er veel 
geldd gemoeid is met merkimago-onderzoek is er een zeer competitieve markt 
ontstaann waarin vele bedrijven proberen een plaats te veroveren, en waarin de 
introductiee van nieuwe bureaus en nieuwe meetmethoden orde van de dag is. 
Teneindee voldoende opdrachten te verkrijgen moet elk marktonderzoeksbureau 
zichh onderscheiden van de anderen, wat doorgaans neerkomt op het ontwikkelen 
enn aanbieden van nieuwe en unieke methoden. Alleen al in Nederland zijn zo meer 
dann 70 methoden op de markt gekomen om (aspecten van) het merkimago te 
bepalen.. Met de groeiende behoefte om de consument te doorgronden, alsook 
doorr de drang naar onderscheidendheid en daarmee de aantrekkingskracht tot 
potentiëlee klanten, zijn er methoden op de markt verkrijgbaar die zeer creatief zijn. 
Bijvoorbeeldd methoden waarin merken beoordeeld worden als introvert of 
extrovert,, of via metaforen gekoppeld worden aan planeten in een imaginaire 
ruimte.. Met de opkomst van dit soort methoden komt eveneens de vraag op in 
hoeverree deze daadwerkelijk de beleving van een merk door consumenten 
vastleggen,, of wellicht juist afstand creëren tot de ware beleving van een merk en 
hett contact met de consument verliezen. In sommige gevallen lijken methoden 
primairr ontwikkeld te zijn op grond van theorieën die ontleend zijn aan diverse 
wetenschappelijkee disciplines, waarvan echter de toepassing op merken niet geheel 
eenduidigg is. Het resultaat daarvan kan zijn dat de theorie die de methode 
onderligtt de centrale focus is en dat daarmee automatisch de validiteit en 
toepasbaarheidd van de methode voor 'waar' aangenomen wordt, in plaats van de 
consumentt en zijn beleving van het merk als uitgangspunt te nemen voor de 
validiteitsbepalingg van de methode. Het gevaar is dat, wanneer de methode een 
eigenn leven leidt en niet geheel aansluit bij de ware beieving van de consument, 
eenn respondent zich moet schikken naar de vereisten van de methode en dat 
daarmeee de resultaten die worden verkregen niet een ware reflectie van de 
merkbelevingg door de consument zijn, maar van de methode zelf. 
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Voorr een aantal merken zal een symbolische benadering van het merkimago een 
primaa benadering zijn. Merken als Benetton, Nike en Marlboro hebben een lange 
geschiedeniss van symbolische communicatie naar de consument, en worden 
waarschijnlijkk in dergelijke termen geëvalueerd door de consument. Toch is het 
opvallendd dat van de duizenden merken die op de wereld bestaan het altijd slechts 
eenn klein aantal is dat het voorbeeld stelt voor deze symbolische benadering van 
hett merkimago. Het gebruik van deze selecte groep merken om de validiteit aan te 
tonenn van meetmethoden kan een misleidende legitimatie zijn voor deze 
methoden,, wanneer deze eigenlijk niet valide zijn voor meer alledaagse merken die 
niett eenzelfde mate van abstractie bezitten als de groep symbolische merken. 
Adverteerderss die zich laten inspireren door het symbolische verhaal rond de 
methode,, en ook nog eens in de literatuur over merken zien hoe deze symbolische 
conceptenn worden toegepast (op het handjevol voorbeeldmerken), kunnen in de 
verleidingg komen om te veronderstellen dat alle merken deze symboliek hebben, of 
behorenn te hebben. Vervolgens wensen zij deze symboliek ook te meten in het 
imago-onderzoekk van hun eigen merk. 

Uiteraardd moet merkimago-onderzoek niet geleid worden door datgene dat 
populairr is, en eveneens niet door de selectie aan methoden die aangeboden 
wordenn door marktonderzoeksbureaus. Voor het verkrijgen van realistische 
informatiee zou een adverteerder idealiter moeten weten welke methode het best 
geschiktt is voor zijn eigen merk, in plaats van voor merken in het algemeen (laat 
staann het handjevol wereldwijd bekende merken). Wanneer dus een adverteerder 
opp zoek is naar informatie over zijn merkperceptie komt de vraag op welke 
methodee het meest geschikt is om toegepast te worden, en daarmee welk bureau 
benaderdd moet worden. Speciaal met betrekking tot de eerste vraag zou een 
objectievee vergelijking van meetmethoden een houvast bieden om een 
weloverwogenn keuze te maken. Helaas zijn dit soort vergelijkingen om 
begrijpelijkee redenen niet voorhanden. Marktonderzoekbureaus voelen er terecht 
weinigg voor om hun methoden kritisch te vergelijken met die vann concurrenten. Als 
onafhankelijkee partij kan de wetenschap hier een bijdrage leveren. 

Ditt onderzoek richt zich op de aard van merkrepresentaties in het geheugen van 
consumenten,, en op de wijze waarop deze vastgesteld kunnen worden. Hiermee 
levertt het mogelijk een bijdrage in de validiteitsbeoordeling van meetmethoden. 
Hett voornaamste kritiekpunt dat het uitgangspunt is voor de studie is dat huidige, 
gestandaardiseerdee meetmethoden aannames bevatten over de associaties die 
mensenn met merken hebben. Een voorbeeld is een meetmethode waarin de 
persoonlijkheidd van een merk bepaald wordt. Dit veronderstelt dat het merk door 
dee consument gerepresenteerd wordt als een persoonlijkheid. Om aan dit 
kritiekpuntt tegemoet te komen, is in eerste plaats een theoretisch fundament voor 
algemeenn onderzoek naar merkrepresentaties gezocht. Eerdat aangetoond kan 
wordenn dat bepaalde onderzoeksmethoden zich richten op een beperkt aantal 
associatiesoortenn moet bepaald worden wat het totale scala aan soorten 
merkassociatiess is dat de geheugenrepresentatie van een merk kan vormen. Door 
hett totaal aantal mogelijke associatietypen te bekijken kan bepaald worden in 
hoeverree de typen die een bepaalde methode veronderstelt aanwezig te zijn, het 
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totaall aantal dekt, of dat er wellicht een aantal associatietypen zijn die een gelijk 
aandeell in de geheugenrepresentatie hebben, maar door de methode onderbelicht 
blijven.. Een volgende vraag is dan in hoeverre het presenteren van enkel die 
associatietypenn die een methode geoperationaliseerd heeft en aan respondenten 
voorlegtt als cues, een sturende invloed heeft op de manifestatie van de merk-
representatie.. Indien verschillende methoden hetzelfde beeld geven van de merk-
representatie,, dan zal het voor een adverteerder niet uitmaken welke methode 
toegepastt wordt, en kan ieder onderzoeksbureau worden ingeschakeld. Echter, 
indienn er wel verschil gevonden wordt tussen de resulterende merkbeelden, dan zal 
dee adverteerder daar terdege rekening mee moeten houden. In dat geval maakt 
hett namelijk uit welke methode toegepast wordt, en derhalve op welk resultaat de 
adverteerderr zijn communicatieplan baseert. Uiteraard is dit een minder probleem 
voorr grotere ondernemingen, die een groter budget ter beschikking hebben om via 
meerderee methoden inzicht te verkrijgen in de merkbeleving van hun consumen-
ten.. Echter, voor de kleinere ondernemingen met een beperkt onderzoeksbudget 
kann de keuze voor een bepaalde onderzoeksmethode essentieel zijn. 

Onderzoek k 

Theorie e 
Dezee dissertatie richt zich op de representatie van merken in het geheugen, en de 
metingg ervan. De voornaamste vraag is: wat zijn de bouwstenen van een merk-
representatie,, en op welke wijze wordt de activatie van deze merkrepresentatie 
beïnvloedd door factoren die in een meetmethode vastgelegd zijn? Ter beant-
woordingg van deze vraag is de dissertatie opgedeeld in vier delen. 

Inn het eerste deel wordt aandacht besteed aan de vraag wat de bouwstenen zijn van 
eenn merkrepresentatie. Deze vraag wordt beantwoord middels een literatuurstudie 
naarr alle verschillende soorten associaties die een merk kunnen representeren in 
hett geheugen. Associatietypen worden aangeduid als attributen. De verzameling 
vann deze attributen wordt gepresenteerd onder de naam Inventory of Brand 
Representationn Attributes (IBRA). In totaal zijn 57 attributen opgenomen, die 
onderverdeeldd zijn in tien hoofdgroepen. Allereerst zijn dat twee groepen product-
gerelateerdee associaties, te weten productkarakteristieken en productgebruik. Ten 
tweedee worden zes merk-gerelateerde groepen onderscheiden, te weten merk 
identificatoren,, prijs & kwaliteit, merkpersonificatie, markt, organisatie en reclame. 
Alss laatste zijn twee groepen consument-gerelateerde attributen opgenomen die 
betrekkingg hebben op attitude & koopgedrag en persoonlijke referentie. De IBRA 
dientt als uitgangspunt voor het onderzoek naar merkrepresentaties. 

Inn het tweede deel van de dissertatie wordt de vraag beantwoord op welk wijze een 
merkk gerepresenteerd is in het geheugen. Nu met de IBRA bekend is wat de 
bouwstenenn zijn, beschrijft hoofdstuk twee vanuit een cognitief-psychologisch 
perspectieff hoe deze bouwstenen georganiseerd zijn in het geheugen, en daarmee 
dee representatie van het merk maken. Het hoofdstuk beschrijft de historische 
ontwikkelingg in geheugenmodellen, welke leidt tot de introductie van frame 
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theorie,, een recente theorie over de organisatie van kennis in het geheugen. 
Uitgaandee van deze theorie wordt verondersteld dat de representatie van een merk 
bestaatt uit een set van attributen, die in een zogenaamd frame georganiseerd zijn. 
Welkee attributen precies in het frame vertegenwoordigd zijn, en hun onderlinge 
relevantiee voor de representatie, is flexibel. Verder veronderstelt de theorie 
expliciett dat de manifestatie van een representatie afhankelijk is van de cues die 
gegevenn worden om het activatie proces te starten, en de context waarin een 
representatiee geactiveerd wordt. 

Gegevenn dat de representatie van een merk in het geheugen een flexibel systeem is, 
enn dat de activatie ervan onderhevig is aan externe factoren, wordt in het derde 
hoofdstukk aandacht besteed aan de activatie en meting van merkrepresentaties. 
Zoalss eerder gesteld is het voornaamste kritiekpunt dat een deel van de 
verkrijgbaree meetmethoden aannames doet over de aanwezigheid van bepaalde 
attributenn in de geheugenrepresentatte van merken. Met name gestandaar-
diseerdee methoden hebben een vrij dwingende manier voor het meten van merk-
representaties,, door het presenteren van cues aan respondenten die de aanwezig-
heidd van attributen veronderstellen. Deze manier van werken kan drie vers-
chillendee gevolgen hebben. Allereerst kan het natuurlijk zijn dat de aanname dat 
eenn bepaald attribuut de merkrepresentatie maakt juist is. In dat geval is er geen 
probleemm met het toepassen van de methode of met de validiteit van verkregen 
resultaten.. De cues die gepresenteerd worden reflecteren de representatie van het 
merk.. In de tweede plaats kan het zijn dat de veronderstelde attributen niet de 
hoofdbestanddelenn zijn van de merkrepresentatie, maar er wel onderdeel van zijn. 
Inn dat geval activeert de methode werkelijk opgeslagen informatie, doch deze 
informatiee is niet de meest belangrijke in de beleving van het merk door de 
consument.. Er zijn andere attributen die meer gewicht hebben in de representatie 
vann het merk en die nu gemist worden door de methode. In het derde geval is het 
merkk geheel niet gerepresenteerd door de attributen die door de methode 
verondersteldd worden. Als dit het geval is, dan zijn de resultaten die een dergelijke 
metingg oplevert niet valide, aangezien ze geen reflectie zijn van de ware beleving 
vann het merk door de consument maar meer een reflectie van de methode zelf, 
doordatt de respondenten zich schikken naar de vereisten van de methode. 

Alss de kritiek juist is dat gestandaardiseerde methoden slechts een deel van de 
totalee verzameling mogelijke attributen activeren, en dat methoden zich onderling 
dienenn te onderscheiden op uniekheid, dan zou elke methode een uniek beeld van 
eenn bepaald merk opleveren. Een adverteerder zou mogelijk verschillende 
conclusiess trekken, afhankelijk van de methode waarmee inzicht is verkregen. 
Teneindee deze veronderstelling te onderzoeken zouden idealiter alle verschillende 
methodenn direct met elkaar vergeleken moeten worden. In deze dissertatie is 
echterr een andere benadering genomen door een open perspectief te nemen op 
hett meten van merkrepresentaties. Het basisidee is dat respondenten niet beperkt 
moetenn worden in de activatie van opgeslagen merkkennis. De respondent moet 
niett alleen cues voorgelegd worden waarvan verondersteld wordt dat ze de 
merkrepresentatiee reflecteren, maar juist op generlei wijze beperkt worden. De 
focuss in merkimago-onderzoek zou in eerste instantie moeten liggen op het 
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vaststellenn van welke attributen de merkrepresentatie maken. Pas wanneer bekend 
iss welke attributen de bouwstenen zijn van de representatie van het te bestuderen 
merkk kunnen meer gedetailleerde methoden ingezet worden die zich specifiek 
richtenn op deze attributen. In de onderzoeken die in deze dissertatie beschreven 
zijn,, wordt de invloed van het verstrekken van cues in algemene zin onderzocht. In 
hett bijzonder wordt het verschil vastgesteld dat het aanbieden van een minimaal of 
eenn maximaal aantal cues heeft op het resulterende merkbeeld. Wanneer er een 
verschill gevonden wordt tussen deze twee varianten, dan zal elke willekeurige 
selectiee van attributen tussen deze minimale en maximale range een specifiek 
resultaatt kunnen geven. Verwacht wordt dat meer concrete, product-gerelateerde 
attributenn geactiveerd worden wanneer een minimaal aantal cues voorgelegd 
wordt,, en dat meer abstracte, symbolische attributen resulteren wanneer een 
veelheidd aan cues wordt gepresenteerd. 

Naastt de cue-afhankelijkheid van de activatie van merkrepresentaties stelt frame 
theoriee expliciet dat de activatie van representaties context afhankelijk is. Dit wordt 
eveneenss onderzocht in de huidige dissertatie, omdat ook dit implicaties kan 
hebbenn voor het meten van merkrepresentaties. Het huidige onderzoek 
onderscheidtt een neutrale evaluatie context van een koop-gerelateerde context. 
Alss er geen verschil gevonden wordt tussen deze twee contexten, dan houdt dat in 
dee generaliseerbaarheid van verkregen resultaten niet beperkt is tot de context 
waarbinnenn deze verkregen zijn. Indien er echter wel verschil wordt gevonden, dan 
zall praktisch merkrepresentatie onderzoek rekening moeten houden met de 
evaluatiee context, en zullen de verkregen resultaten expliciet binnen de evaluatie 
contextt geïnterpreteerd moeten worden. 

Eenn derde onderzoeksvraag betreft een andere algemene, vaak impliciete 
aannamee binnen de praktijk van merkimago-onderzoek. Tot nu toe is gesteld dat 
gestandaardiseerdee methoden wellicht onterecht aannames doen over de 
attributenn die een merkrepresentatie maken in het geheugen, en dat het meten 
vann een merkimago daardoor een vertekend beeld kan geven van de werkelijke 
representatie.. In de praktijk worden echter vaak meerdere, concurrerende merken 
tegelijkertijdd onderzocht. Deze werkwijze veronderstelt dat de representaties van 
allee merken in het onderzoek gebaseerd zijn op dezelfde attributen, en tevens in 
gelijkee mate. Als deze aanname waar is, dan kunnen alle merken binnen een 
productgroepp met elkaar vergeleken worden middels een standaard meetmethode 
(mitss natuurlijk de meetmethode aansluit op de representatie attributen van alle 
merken).. Indien er echter wel een verschil is tussen de merken met betrekking tot 
dee attributen die hun representaties vormen, dan zou het kunnen zijn dat de 
methodee aansluit bij een aantal merken die door de veronderstelde attributen 
gerepresenteerdd worden, en niet bij de overige. De eerstgenoemde merken zullen 
dann een voordeel hebben ten opzichte van de laatstgenoemde, en resultaten die 
verkregenn worden zullen een vertekend beeld geven. Voordat echter aangetoond 
kann worden in hoeverre vertekende resultaten verkregen worden middels deze 
praktijkk van onderzoek doen, wordt in deze dissertatie aangetoond dat er 
daadwerkelijkk verschil kan zijn in de structuur van de representaties van merken 
binnenn eenzelfde productgroep. 
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Hett laatste punt dat behandeld wordt in deze dissertatie is dat niet alleen de 
evaluatiee van attributen in termen van aan- of afwezigheid interessant is om te 
onderzoeken,, maar ook in termen van relevantie en gunstigheid voor het merk. 
Verondersteldd kan worden dat, als respondenten een merk beoordelen, sommige 
responsenn meer positief of negatief zijn voor het merk dan andere, meer neutrale 
beschrijvingen.. Evenzo kan verondersteld worden dat sommige responsen meer 
relevantt zijn in de beschrijving van een merk dan andere. Wanneer de beoordeling 
vann merken bezien wordt vanuit dit perspectief, dan komt de vraag op in hoeverre 
antecedentenn van consumentengedrag (zoals merkattitude en koopintentie) 
gerelateerdd kunnen worden aan merkevaluaties. Verwacht wordt dat de aan-
wezigheidd van bepaalde attributen samenhangt met een positieve merkattitude en 
eenn positieve koopintentie. Daarnaast wordt verwacht dat gunstige en relevant 
geachtee merkbeschrijvingen eveneens samenhangen met een gunstige merkatti-
tudee en koopintentie. 

Hett vierde deel van de dissertatie beschrijft een tweetal empirische onderzoeken 
diee uitgevoerd zijn om de representatie van een aantal merken vast te stellen. Het 
doell van deze twee onderzoeken is aan te tonen dat er een invloed is van zowel 
cuess en context op de manifestatie van een merkrepresentatie. Een tweede doel is 
aann te tonen dat, wanneer merken binnen eenzelfde productgroep onderzocht 
worden,, de representatiestructuur van deze merken kan verschillen, hetgeen 
implicatiess heeft voor merkvergelijkend onderzoek. Als laatste wordt exploratief 
dee structuur van een merkrepresentatie en de evaluatie van merkbeschrijvende 
responsenn gerelateerd aan merkattitude en koopintentie. 

Methoden n 
Inn de empirische onderzoeken zijn twee verschillende methoden toegepast om 
merkrepresentatiess vast te stellen, beide vanuit een open perspectief. De methoden 
vragenn respondenten om een gegeven merk te beschrijven. De eerste methode is 
eenn minimale cue methode. De methode presenteert slechts één cue aan respon-
denten,, namelijk de merknaam. Respondenten wordt gevraagd om alle gedachten 
opp te schrijven wanneer de cue voorgelegd wordt. Deze methode wordt de vrije 
associatieassociatie methode genoemd en is de minst opdringende methode. Echter, door 
slechtss één cue te geven bestaat de kans dat informatie die moeilijk te verbaliseren 
iss niet geactiveerd wordt, en derhalve niet wordt vastgesteld. De tweede methode 
biedtt derhalve het hele scala aan merkattributen. De tBRA geeft het overzicht van 
allee mogelijke attributen die een merkrepresentatie kunnen maken. Door al deze 
attributenn als cues te presenteren wordt de kans aanzienlijk vergroot dat meer 
abstracte,, moeilijk verbaliseerbare attributen geactiveerd worden, maar tegelijker-
ti jdd beperkt het de respondent niet in zijn/haar activatieproces. De methode infor-
meertt respondenten over het bestaan van alle mogelijke attributen die zij met het 
merkk in verband zouden kunnen brengen, en wordt derhalve aangeduid als de 
geïnformeerdegeïnformeerde associatie methode. Bij deze methode worden de respondenten 
gevraagdd om alle gedachten op te schrijven bij elk afzonderlijk gecued attribuut. 
Aangenomenn wordt dat het overgrote deel van de merkrepresentatie geactiveerd 
iss nadat alle cues verwerkt zijn, inclusief datgene dat niet via vrije associatie 
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geactiveerdd kon worden. Vervolgens wordt de respondenten gevraagd om uit de 
totalee set van aangeboden attributen een aantal te selecteren dat volgens hen het 
bestt het merk beschrijft. Met de toepassing van deze twee methoden, elk aan één 
extremee kant van het aantal cues dat men mogelijk kan voorleggen, wordt 
allereerstt verwacht een onbevooroordeeld inzicht te verkrijgen in de structuur van 
dee merkrepresentatie. Ten tweede kunnen de resultaten van deze twee methoden 
gebruiktt worden om te onderzoeken of er een invloed van cues is op de mani-
festatiee van een merkrepresentatie. Indien de resultaten van elkaar verschillen, en 
daarmeee dit zogenaamde cue-effect gevonden wordt, dan is dit een aanwijzing dat 
eenn methode-afhankelijk resultaat wordt verkregen via elke methode die slechts 
eenn sub-set van hettotaal aantal mogelijke cues voorlegt aan een respondent. 

Eerstee onderzoek 
Inn het eerste empirische onderzoek werd de beschreven methodologie toegepast 
opp de Nederlandse biermerken Heineken en Grolsch. Met behulp van vrije 
associatiee en geïnformeerde associatie werden merkevaluaties verzameld van 53 
respondenten.. De vergelijking van de resultaten van beide methoden toonde een 
cue-effectt aan. Voor zowel Heineken als Grolsch werd respectievelijk 8.5% en 
10.0%% meer concrete attributen gevonden middels vrije associatie in vergelijking 
mett geïnformeerde associatie. Dit verschil was evenredig met het gebrek aan 
abstracte,, symbolische attributen dat verkregen werd via vrije associatie in 
vergelijkingg met geïnformeerde associatie. Met name het percentage merkpersoni-
ficatiee attributen verschilde significant over de beide methoden (toename van 8.6% 
tott 15.3% voor Heineken, en 11.9% tot 24.1% voor Grolsch). Met betrekking tot de 
verschillenn in merkrepresentatiestructuur toonden de resultaten aan dat de 
frequentiee van de responsen verkregen via vrije associatie aanzienlijk verschilde 
tussenn de twee merken, met name op zes attribuutgroepen. Heineken wordt meer 
gerelateerdd aan productgebruik, de biermarkt, en de organisatiekenmerken dan 
Grolsch.. Andersom wordt Grolsch meer gerelateerd aan merk identificatoren, aan 
merkpersonificatiee en algemene merkattitude attributen. De resultaten van 
geïnformeerdee associatie toonden aan dat voornamelijk de attribuutgroep merk-
personificatiee het verschil tussen de twee merken maakt. Meer merkpersonificatie 
attributenn werden geselecteerd voor Grolsch (24.1 %) in vergelijking met Heineken 
(15.3%).. Naast de conclusie dat er verschillen zijn in de structuur van de merk-
representatiess van deze biermerken is er de conclusie dat dit verschil groter is 
wanneerr evaluaties via vrije associatie verkregen worden in vergelijking tot geïn-
formeerdee associatie. 

Tweedee onderzoek 
Inn het tweede onderzoek werden de merkrepresentaties van twaalf merken 
onderzocht,, teneinde de resultaten van het eerste onderzoek te generaliseren naar 
meerderee productgroepen. Onderzocht werden drie koffiemerken (Van Nelle, 
Kaniss & Gunnink, Max Havelaar), drie wasmiddelmerken (Persil, Omo en Ariel), drie 
TVV toestel merken (Philips, Sony en Grundig) en drie automerken (Volvo, BMW en 
Nissan).. Per merk werden evaluatieve responsen verzameld van zo'n 30 respon-
denten.. In totaal werden gegevens verzameld van 368 respondenten uit geheel 
Nederland.. Naast het cue effect en verschillen in merkrepresentatiestructuren 

255 5 



werdenn drie extra onderzoeksvragen onderzocht. Allereerst het effect van context 
opp de manifestatie van een merkrepresentatie. Verwacht werd dat verschillende 
resultatenn verkregen zouden worden wanneer een merk geëvalueerd zou worden 
inn verschillende contexten, aangezien de context een sturende werking heeft op de 
activeringg van attributen. Zowel de vrije associatie methode als de geïnformeerde 
associatiee methode werden toegepast binnen een neutrale evaluatie context en 
eenn gemanipuleerde koopcontext. De tweede extra onderzoeksvraag had een meer 
exploratieff karakter en had betrekking op de evaluatie van responsen. Merkattri-
butenn worden verondersteld een bepaalde mate van gunstigheid, uniekheid en 
sterktee te hebben in relatie tot het merk dat ze representeren in het geheugen. In 
ditt onderzoek is aan die drie eigenschappen de mate van relevantie dat een 
attribuutt heeft voor een bepaald merk toegevoegd. Naast het bepalen van welke 
attributenn de merkrepresentatie maken, kan extra inzicht verkregen worden in 
welkee attributen een positieve bijdrage leveren aan de merkevaluatie, en welke 
tegelijkertijdd door de consument gezien worden als bijzonder relevant voor het 
merk.. In het tweede onderzoek werd elke via vrije associatie verkregen respons 
doorr de respondenten gescoord op de mate van gunstigheid (negatief, neutraal, 
positief)) en relevantie (onbelangrijk, neutraal, belangrijk). Responsen verkregen 
viaa geïnformeerde associatie werden alleen op de mate van gunstigheid gescoord 
(relevantiee werd afgeleid uit de selectie van attributen). De derde onderzoeksvraag 
hadd betrekking op de voorspelling van merkattitude en koopintentie door zowel de 
structuurr van merkrepresentaties alsook door de evaluatie van responsen. 
Verwachtt werd dat bepaalde attributen een gunstige merkattitude en 
koopintentiee kunnen voorspellen, en dat vooral de evaluatie van responsen in 
termenn van gunstigheid goede voorspellers zijn van merkattitude en koopintentie. 

Dee resultaten van het tweede onderzoek toonden opnieuw een cue-effect aan. In 
eenn neutral context werden over het algemeen meer product-gerelateerde 
attributenn gevonden via vrije associatie in vergelijking met geïnformeerde 
associatie.. In tegenstelling tot dit resultaat werden via geïnformeerde associatie 
opnieuww meer abstracte, merkpersonificatie-gerelateerde attributen gevonden 
dann via vrije associatie. Alhoewel dit laatste verschil statistisch significant was, was 
hett effect minder groot dan het eerste verschil. Binnen een koopcontext werd 
verwachtt dat opnieuw minder concrete, product-gerelateerde attributen zouden 
resulterenn van geïnformeerde associatie in vergelijking met vrije associatie. Deze 
verwachtingg werd bevestigd door de data. Verder werd verwacht dat meer prijs & 
kwaliteitt attributen zouden resulteren van geïnformeerde associatie vergeleken 
mett vrije associatie. Ook deze verwachting werd bevestigd. Met betrekking tot het 
context-effectt werd enkel ondersteuning gevonden in de vrije associatie data. Op 
dee wasmiddelmerken na werd op alle merken significante verschillen gevonden 
tussenn de twee verschillende contexten in de frequentie waarmee diverse attri-
butenn resulteerden. Minder productgebruik-gerelateerde attributen resulteerden 
vann evaluaties binnen de koopcontext vergeleken met de neutrale context. 
Daarentegenn werden meer attributen met betrekking tot attitude & koopintentie 
enn prijs & kwaliteit gevonden via vrije associatie in vergelijking met geïnformeerde 
associatie.. Voorts gaf het onderzoek als resultaat dat de evaluatie van responsen 
interessantee extra informatie biedt naast de frequentie waarmee attributen 
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resulterenn van de meetmethoden. De resultaten toonden aan dat, ondanks dat 
bepaaldee attributen frequent kunnen voorkomen, de evaluatie van deze niet 
automatischh gunstig zijn voor het merk. Omgekeerd kan het ook voorkomen dat 
eenn bepaald attribuut niet vaak genoemd wordt, doch als positief wordt beoor-
deeldd door respondenten en daarmee een bepaalde mate van gunstigheid voor het 
merkk inhoudt. Tevens bleek dat de beschrijving van merken niet alleen verschilt 
overr context, maar ook de evaluatie van de responsen in zichzelf. Deze resultaten 
gevenn aan dat er een delicate balans is tussen de aan- of afwezigheid van 
attributen,, en de evaluatie van deze attributen in termen van gunstigheid en 
relevantiee voor het merk. 

Mett betrekking tot de voorspelling van merkattitude en koopintentie scores tonen 
dee resultaten aan dat er geen relatie is met de pure aan- of afwezigheid van 
attributen,, ofwel de structuur van de merkrepresentatie. Echter, scores op deze 
variabelenn konden redelijk voorspelt worden door de evaluatie van responsen. 
Kennelijkk hebben zowel merkattitude alsook koopintentie meer te doen met de 
simpelee afweging tussen positieve en negatieve attribuutevaluaties dan met de 
'hoeveelheid'' attributen die een merkrepresentatie vormen. Tenslotte, met 
betrekkingg tot verschillen in de structuur van merkrepresentaties tonen de 
resultatenn opnieuw aan dat merken binnen eenzelfde productgroep van elkaar 
kunnenn verschillen. Zowel wanneer data verzameld wordt via vrije associatie aslook 
viaa geïnformeerde associatie worden verschillen gevonden. Met name de 
koffiemerkenn en de automerken verschillen aanzienlijk van elkaar qua structuur. 
Wasmiddelmerkenn vertoonden geen verschil. Schijnbaar zijn wasmiddelen dermate 
generiekk dat consumenten geen verschillende representaties hebben van deze 
merken.. TV-toestelmerken vertoonden marginale verschillen in een neutrale con-
text,, maar deze verschillen werden niet gevonden als evaluaties gemaakt werden 
binnenn een koopcontext. Naast het feit dat verschillen in merkrepresentatie-
structuurr werd gevonden, bleek opnieuw dat de evaluatie van responsen meer 
inzichtt kon bieden in het verschil tussen merken. Het kan namelijk zijn dat merken 
niett van elkaar verschillen op basis van de frequentie waarmee attributen 
resulterenn van merkevaluaties (en daarmee niet onderling differentiëren), maar dat 
dee evaluatie van deze attributen terdege een differentiërende factor kan zijn. Dus 
wanneerr merkvergelijkingen gemaakt worden met betrekking tot de uniekheid van 
merkenn kan de evaluatie van attributen waardevoiie informatie bieden. 

Conclusie e 
Merkrepresentatiess in het geheugen zijn uitermate complex. Dit is niet direct een 
wereldschokkendee conclusie van dit specifieke onderzoek, maar het is eens te meer 
aangetoondd door alleen al de uitgebreidheid van een inventarisatie van merk-
attributenn als de IBRA. Op dit moment is de IBRA de meest uitgebreide lijst van 
merkattributenn die in de literatuur over merken te vinden is, en als zodanig een 
waardevoll en tastbaar resultaat van dit onderzoek. Het illustreert dat er veel meer 
attributenn zijn die mogelijk de representatie van een merk vormen dan huidige 
onderzoeksmethodenn dekken. De omvang van de IBRA geeft al aan dat wanneer 
eenn meetmethode zich beperkt tot een aantal attributen de kans gelopen wordt 
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datt andere, evenzeer of misschien wel meer relevante, attributen gemist worden 
doorr de methode. 

Dee belangrijkste conclusie van dit onderzoek is wel dat de vaststelling van een 
merkrepresentatiee onder invloed is van de karakteristieken van de meetmethode. 
Wanneerr resultaten verkregen zijn via een bepaalde methode zal de adverteerder 
zichh moeten realiseren dat dit slechts één manier weergeeft waarop naar het 
merkimagoo gekeken kan worden. De methode die is toegepast heeft zijn invloed 
gehadd op hoe respondenten het merk beoordeelden door de cues die de methode 
presenteerdee aan de respondenten, en de context waarin de evaluaties gemaakt 
werden.. Een ander resultaat (een ander imago) zou verkregen kunnen worden 
wanneerr een andere methode was toegepast. Met name adverteerders van low-
involvementt producten zullen, ondanks dat het symbolische merkdenken succesvol 
geïllustreerdd kan worden aan de hand van de grote, wereldwijde merken, met 
enigee reserve de populariteit van symbolische meetmethode moeten overwegen, 
aangezienn dit soort attributen wel eens niet zo relevant zouden kunnen zijn voor 
hunn merken. Omdat adverteerders zorgvuldig met hun onderzoeksbudgetten 
moetenn omgaan, lijkt het raadzaam om allereerst te bepalen welke attributen 
realistischh de representatie van het merk vormen, om vervolgens een methode te 
zoekenn die gericht de inhoud van deze attributen kan onderzoeken. 

Eenn gerelateerde conclusie is dat, met betrekking tot merkvergelijkend onderzoek 
(zoalss in positioneringsstudies) adverteerders zich bewust moeten zijn dat 
concurrerendee merken in een studie wel eens sterk kunnen verschillen met 
betrekkingg tot hun representatiestructuur. Dat wetende moeten resultaten van 
merkvergelijkendee studies met reserves geïnterpreteerd worden. Resulterende 
verschillenn tussen merken zouden een reflectie kunnen zijn van werkelijke ver-
schillenn tussen merken, maar evenzeer terug te voeren zijn op het feit dat de aan-
namenn in de methode voor een aantal merken wel in lijn van de belevingswereld 
vann respondenten lag, en voor andere merken niet. Daarmee zouden verschillen 
ookk toe te schrijven kunnen zijn aan verschillende reacties van respondenten op de 
diversee merken in de studie, wanneer de methode de respondent in een bepaalde 
gedachtengangg dwingt. De voorgestelde onderzoeksmethodologie heeft het 
voordeell over gestandaardiseerde methoden dat het een volledig open benadering 
biedtt voor het bepalen van een merkrepresentatie, zonder focus op een select 
aantall attributen. De methoden laten de respondent in controle over het geven van 
merkevaluaties,, op de meest ongedwongen wijze via vrije associatie, en eveneens 
viaa geïnformeerde associatie. Op deze wijze kan de structuur van een merkrepre-
sentatiee vastgesteld worden, en de adverteerder een realistisch inzicht gegeven 
wordenn in de merkrepresentatie in het geheugen van de consument. 

Alss laatste kan geconcludeerd worden dat de evaluatie van responsen waardevolle 
informatiee geeft over de mate van uniekheid van een merk. De implicatie van deze 
bevindingg is dat, wanneer het doel van onderzoek is te achterhalen hoe uniek het 
merkk is ten aanzien van concurrerende merken, het wellicht niet volstaat om in 
onderzoekk enkel te achterhalen wat de merkattributen zijn. Ook de evaluatie van 
dezee attributen dient te worden bepaald. Een noemenswaardig resultaat was 
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verderr dat merkattitude en koopintentie beter worden voorspeld door de evaluatie 
vann responsen in termen van gunstigheid en relevantie, dan door de aan- of 
afwezigheidd van attributen. Implicatie hiervan is dat in studies die gericht zijn op 
merkattitudess en koopintenties (zoals segmentatiestudies) opnieuw niet volstaan 
kann worden met het bepalen van de typen attributen die elk 'consumentsegment' 
noemtt tijdens de evaluatie van het merk, maar dat waarschijnlijk beoordelingen 
vann de relevantie en gunstigheid van de diverse attributen meer indicatief zijn voor 
dee totale merkbeleving, en daarmee betere indicatoren zijn voor merkattitude en 
koopintentie. . 
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