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1 1 
Inleidin g g 
Hoewell 'het merk' binnen de commerciële communicatie nog maar relatief kort in 
dee belangstelling staat, is het een eeuwenoud concept dat is uitgegroeid van een 
simpelee stempel tot een onmisbaar marketinginstrument. Het merk geeft beteke-
niss aan producten, diensten en gebruikers, maar ook aan de onderneming die het 
merkk voert. Merken zijn belangrijke middelen in het scheppen van concurrentie-
voordeell en zijn in staat bij te dragen aan het succes van een bedrijf. Het belang 
vann strategisch merkmanagement wordt dan ook door steeds meer ondernemin-
genn erkend. Een weloverwogen merkstrategie vergroot de kans op succes, zeker 
voorr ondernemingen die met meerdere merken in verschillende markten opere-
ren.. Hoe belangrijk merken voor ondernemingen zijn, is bij fabrikanten eerder 
doorgedrongenn dan bij dienstverleners. Toch hebben juist diensten, met hun ken-
merkendee eigenschappen, baat bij de belevingswereld die een merk kan scheppen. 
Hett doel van dit proefschrift is inzicht te krijgen in de manier waarop dienstverle-
nendee ondernemingen hun merken strategisch managen, waarom zij dit doen en 
watt hiervan de effecten zijn. 

1.11 Het merk: Van stempel t o t stuur 
Dee functie van het merk is altijd aan verandering onderhevig geweest. Deze ont-
wikkelingg is af te leiden uit de steeds veranderende definities van het merk door 
dee jaren heen. In de merkenliteratuur is waar te nemen dat aan het merk steeds 
meerr betekenissen worden toegeschreven. In eerste instantie fungeert het merk 
puurr als een herkenningsteken. Van de Romeinse oudheid tot ver in de Middel-
eeuwenn bestempelden kooplieden de koopwaar met hun naam of initialen, zodat 
tevredenn kopers wisten waar ze de aankoop konden herhalen. Deze herkennings-
tekenss fungeren later, als tijdens de industriële revolutie de productie van de han-
dell wordt gescheiden, als garantie voor de herkomst van producten. Veel bedrij-
venn en producten dragen nog steeds de familienaam als merk: Philips, Douwe 
Egbertss en Heineken bijvoorbeeld. Het merk voegt hiermee voor sommigen een 
belangrijkee waarde toe aan het product, namelijk betrouwbaarheid. Deze toevoe-
gingg is de eerste in een lange reeks van merkwaarden die later een belangrijke rol 
zullenn gaan spelen. Allereerst is het merk echter slechts een naam die de identiteit 
vann de verkoper onthult. Tot eind jaren tachtig is een gangbare definitie van een 
merk:: "A brand is a name, term, sign, symbol, design, or any combination of these 
concepts,, used to identify the goods and services of a seller" (Bennet, 1988, p. 10). 

Omm meer producten te verkopen en zich te onderscheiden van de concurrentie is 
niett alleen de identificatiefunctie van het merk belangrijk, maar ook de differen-
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tiatiefunctie.. Allereerst ontstaat productdifferentiatie. Dit houdt in dat verschillen 
tussenn producten worden aangebracht op basis van intrinsieke elementen. Wan-
neerr intrinsieke elementen worden veranderd, betekent dit een verandering van 
hett fysieke product (Riezebos, 1994). Zo kunnen smaak, geur, maar ook een anti-
aanbaklaagg een product fysiek veranderen. Aan het eind van de negentiende 
eeuww ontstaan steeds meer gedifferentieerde producten. Deze producten krijgen 
eenn eigen merknaam, zodat voor de consument duidelijk is dat "Ivory zeep in het 
waterr bleef drijven" en "Blue Band voor margarine stond met vitamine, mineralen 
enn caroteen" (Franzen & Van den Berg, 2002, p. 53). Het nadeel van intrinsieke ele-
mentenn is dat ze makkelijk door de concurrentie zijn na te maken. Een andere 
vormm van differentiatie, die moeilijker te kopiëren is, ontstaat. Deze differentiatie 
iss gebaseerd op extrinsieke elementen. Dit zijn fysieke elementen die niet tot het 
productt zelf behoren (bijvoorbeeld de verpakking) en niet-fysieke elementen. 
Voorall de niet-fysieke extrinsieke elementen, zoals bijvoorbeeld 'veiligheid', 'luxe' 
off het eerder genoemde 'betrouwbaarheid', zijn belangrijk voor de ontwikkeling 
vann het merk. Zij representeren immers de toegevoegde merkwaarden die vaak 
eenn emotionele respons bij de consument teweegbrengen (Riezebos, 1994). Het 
merkk staat nu niet alleen voor de fabrikant van het product, maar ook voor een 
verzamelingg specifieke eigenschappen die het product onderscheiden van andere 
producten.. Aaker's (1991) definitie van het merk lijkt veel op de eerder genoemde 
definitiee van Bennet (1988). Aaker (1991, p. 7) voegt echter het differentiatie-
aspectt toe aan zijn definitie van het merk: "A brand is a distinguishing name or 
symboll intended to identify the goods or services of either one seller or a group of 
sellers,, and to differentiate those goods and services from those of the competi-
tors". . 

Naastt de intrinsieke elementen kunnen ook de extrinsieke merkwaarden een door-
slaggevendee reden zijn een merk te kopen. Zij geven het product een symbolische 
lading,, die door consumenten kan worden gebruikt om hun persoonlijkheid te 
benadrukken,, zowel innerlijk als uiterlijk. Alle functionele en emotionele associa-
tiess die consumenten met het merk hebben, tellen bij elkaar op tot de totale merk-
ervaring.. In de merkenliteratuur groeit de aandacht voor de consumentenkant van 
merken.. Niet de fabrikant, maar de consument 'maakt' het merk, zoals de vol-
gendee definitie schetst: "Een merk bestaat alleen in de hersenen van mensen. Het 
iss een netwerk van associaties tussen elementen in het geheugen" (Franzen, 1998, 
p.. 59). 

Dee belangstelling van ondernemingen voor merken groeit met het besef dat con-
sumentenn bereid zijn voor de meerwaarde van het merk te betalen. Het merk 
wordtt een strategisch instrument waarmee ondernemingen hun interne en 
externee activiteiten kunnen sturen om zo concurrentievoordeel te verkrijgen 
(Louroo & Cunha, 2001; Kapferer, 1992; Urde, 1994). In deze visie zou het merk een 
leidendd principe moeten zijn dat richting geeft aan alle betrokkenen van de orga-
nisatie,, van bestuurslid tot telefoniste. Het kan dienen als een middel om de iden-
titeitt van de onderneming vorm te geven en te bouwen aan het imago. Gebaseerd 
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opp deze gedachte ontstaat een nieuw concept in de merkenliteratuur: IMC, ofte-
well Integrated Marketing Communication. Hoewel dit concept meerdere bena-
mingenn krijgt (Integrated Brand Communication, Integrated Marketing, Customer 
Relationshipp Management, Integrated Branding) is het idee steeds dat de gehele 
organisatiee denkt, voelt en zich gedraagt volgens het merk (Duncan & Moriarty, 
1997;; Koppe & Zurr, 2000; Schultz, 2000). Franzen en Van den Berg (2002) herzien 
dee stelling dat een merk slechts bestaat in het hoofd van de consument en erken-
nenn de invloed van de aanbieder in de vorming van het merk. Ook Mosmans 
(1995a,, p. 158) betoogt dat merken als stuur voor de organisatie kunnen dienen: 
"Brandss are more than just a label, name, sign, or way in which a product, service, 
orr company is presented or communicated. Brands are (or perhaps could be) fully 
integratedd marketing ideas: concepts that drive the business, streamlining the 
interactionn between supply and demand in a market". 

Inn de historische ontwikkeling verandert de functie van het merk niet wezenlijk, 
maarr wordt in elke fase een functie aan het merk toegevoegd. Het resultaat is een 
optelsomm van merkbetekenissen. Lang niet alle merken maken deze ontwikkeling 
overigenss volledig door. Voor veel merken is het ook niet nodig zulke complexe 
betekenissenn te dragen. Euroshopper is simpelweg goedkoop en zal geen sturend 
principee zijn voor de telefoniste van Albert Heijn. Net zo min als elk merk zich tot 
eenn sturend principe ontwikkelt, hanteert elke onderneming een IMC-achtige 
merkstrategie.. Louro en Cunha (2001, p. 853) ontwikkelden een 'brand manage-
mentt paradigm' grid, waarin ondernemingen kunnen worden ingedeeld op basis 
vann "implicit assumptions, collective beliefs, values and techniques concerning the 
whywhy (the objectives and performance measures of brand management), the what 
(thee concept of brands), the who (the organizational structure of brand manage-
ment)) and the how of branding (the variables of brand management)". Volgens de 
auteurss variëren ondernemingen wat betreft merkmanagement van een tactisch 
tott een strategisch niveau en van een intern georiënteerd tot een consument-
georiënteerdd niveau. Het merkmanagement-paradigma dat een strategisch en 
consumentgeoriënteerdd niveau heeft, is het meest ontwikkeld en vergelijkbaar 
mett het IMC-concept. Uit onderzoek van Corp Consultants (2002) onder zestig 
ondernemingenn blijkt dat het merk lang niet altijd op alle fronten sturend is. 

Mett het toenemend belang van merken is ook een tegenbeweging gaande, waar-
bijj merken van vooral grote multinationals worden gewantrouwd. Pruzan (2001) 
noemtt deze kritische houding 'ethical consumerism'. Het boek 'No Logo' van Klein 
(2000,, p. xxi), waarin zij zich afvraagt: "what are the forces pushing more and 
moree people to become suspicious of or even downright enraged at multinational 
corporations,, the very engines of our global growth?", illustreert en analyseert 
dezee beweging. Ondernemingen moeten nu en in de toekomst ernstig rekening 
houdenn met de steeds kritischer consument. De groeiende aandacht voor maat-
schappelijkk verantwoord ondernemen lijkt erop te wijzen dat ondernemingen zich 
hiervann bewust zijn. 
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1.22 Strategisch management van merken 
Hett besef dat merken een belangrijke (financiële) waarde kunnen hebben voor 
ondernemingen,, heeft ertoe geleid dat steeds meer ondernemingen zich bezig-
houdenn met strategisch merkmanagement. Deze verhoogde aandacht past in de 
'resource-basedd view' van bedrijfsvoering. De resource-based view benadrukt de 
roll van unieke, moeilijk te imiteren bronnen en capaciteiten als de centrale deter-
minantenn van ondernemingsprestaties (Barney, 1991). Merken zijn in dit perspec-
tieff potentiële instrumenten voor het verkrijgen en behouden van concurrentie-
voordeell (Hall, 1993; Louro & Cunha, 2001). De groeiende aandacht voor de 
waardee van merken, aangeduid met het begrip brand equity, illustreert het belang 
vann merken als ontastbare ondernemingsassets. Sinds Nestlé in 1988 zes keer de 
boekwaardee betaalde bij de acquisitie van Rowntree inclusief de merken KitKat, 
Qualityy Street, Smarties en Rolo, is duidelijk dat merken de waarde van een onder-
nemingg beïnvloeden (Aaker, 1991; Hupp & Powaga, 2004). Volgens Pahud de 
Mortangess en Van Riel (2003) komt de relatie tussen brand equity en de waarde 
vann een onderneming meetbaar tot uiting in aandeelhouderswaarde. Steeds meer 
ondernemingenn zetten hun merken dan ook op de balans, een activiteit die in 
20055 door de Europese Commissie bij fusies en overnames verplicht is gesteld 
(Absatzwirtschaft,, 2004). Op basis van een onderzoek onder 113 Amerikaanse 
bedrijvenn stellen Rao, Agarwal en Dahlhoff (2004) dat de mate waarin onderne-
mingenn hun producten en diensten onder de paraplu van het moedermerk presen-
teren,, samenhangt met de financiële waarde van de onderneming. Onderzoekers 
zijnn er echter nog niet over uit wat de beste manier is om financiële brand equity 
tee meten (Ambler & Barwise, 1998; Davidson, 1998). 

Alss strategisch merkmanagement steeds belangrijker wordt voor ondernemingen, 
dientt het ook een centrale rol in te nemen en prioriteit te krijgen in de organisatie 
(Daviss & Dunn, 2002; Upshaw & Taylor, 2001; Urde, 1994; White, 2001). Volgens 
Kotlerr en Armstrong (1993) dient het voeren van een bedrijf te beginnen met het 
formulerenn van een ondernemingsstrategie. In de ondernemingsstrategie worden 
dee missie en de doelstellingen van het bedrijf vastgelegd. De missie beschrijft wat 
hett bedrijf in brede zin wil bereiken en reflecteert de bedrijfsfilosofie: wat is de rol 
vann de organisatie binnen het werkterrein en wat zijn haar ambities? De missie 
resulteertt in doelstellingen die meestal economisch van aard zijn: het handhaven 
off vergroten van het marktaandeel en de winst. Aangezien merken hierop van 
invloedd kunnen zijn (Aaker, 1996, 20O4a; Hall, 1993; Kapferer, 1992; Keiler, 1998; 
Laforett & Saunders, 1994; Louro & Cunha, 2001; Pahud de Mortanges & Van Riel, 
2003),, wordt betoogd dat merkstrategie niet alleen een zaak is voor de reclame-
afdeling,, maar ook op topniveau serieus dient te worden genomen (Davis & Dunn, 
2002;; Stalk, 1999; Urde, 1994; White, 2001). Hoe hoger het managementniveau, 
hoee abstracter de merkmaterie waarover moet worden beslist. Op topniveau moet 
menn bijvoorbeeld nadenken over de merkvisie en de potentiële sturende kracht 
vann het corporate merk, terwijl men op het niveau van de communicatieafdeling 
moett beslissen welke waarde in de reclame voor het merk centraal moet staan. Elk 
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niveauu opereert, idealiter, binnen de kaders die de hogere niveaus hebben voor-
geschrevenn (Franzen & Van den Berg, 2002). Ook de verschillende afdelingen, zoals 
productontwikkeling,, financiën, personeelsbeleid en distributie, zouden moeten 
wordenn aangestuurd door het merk. 

Hoewell de term merkstrategie in zowel de wetenschappelijke als de vakliteratuur 
vaakk wordt gebezigd, zijn er weinig auteurs die het concept definiëren. Als gevolg 
iss een "cacophony of simultaneously competing and overlapping approaches" 
(Louroo & Cunha, 2001, p. 850) ontstaan, wat de complexiteit van de materie ver-
groot.. In de literatuur kunnen twee manieren worden onderscheiden om merk-
strategieënn te beschouwen: de merkwaarden visie en de merkportfolio visie. Beide 
hebbenn verschillende implicaties voor de benadering van het concept. 

1.2.11 Merkwaarde n visi e 
Inn de eerste visie worden functionele en symbolische merkwaarden, resulterend in 
dee merkvisie, beschouwd als de elementen van een merkstrategie. Een merkvisie is 
eenn verzameling waarden en ideeën over een merk vanuit het gezichtspunt van de 
producent.. Het geeft antwoord op de vraag: waar staat dit merk voor? Volgens 
Druu (1996, p. 94) geeft een merkvisie niet alleen inspiratie, maar ook aspiratie. Het 
vertegenwoordigtt een ideaalbeeld dat de onderneming probeert te bereiken: 
"Nothingg is more powerful and motivating for companies than identifying with 
somethingg they stand for and aspire. (...) It drives every initiative that the brand 
undertakes".. De merkstrategie bestaat volgens deze visie, die hier de 'merkwaar-
denn visie' wordt genoemd, uit de doelstellingen en activiteiten om een passende 
enn effectieve positionering te communiceren en te bereiken, waardoor de gewen-
stee merkassociaties worden opgeroepen bij de interne en externe stakeholders. De 
internee stakeholders zijn de medewerkers van de onderneming. Het is belangrijk 
datt zij weten wat zij worden geacht na te streven en waar te maken, anders is de 
kanss groot dan klanten niet krijgen wat hen is beloofd en teleurgesteld raken. De 
waardenn die het merk drijven, samengevat in de merkvisie, zijn de leidende princi-
pess die aangeven hoe men zich als vertegenwoordiger van het merk dient te 
gedragenn (Aaker & Joachimsthaler, 2000; Free, 1999; Ind, 2001, 2003). Van de 
manierr waarop de telefoon wordt opgenomen en een koop wordt gesloten tot de 
manierr waarop een klacht wordt afgehandeld, alle contacten met externe stake-
holderss moeten overeenkomstig de merkvisie plaatsvinden. De externe stakehol-
derss zijn alle personen en instellingen die op de één of andere manier iets met het 
merktee maken hebben: consumenten, zakelijke klanten, aandeelhouders, journa-
listen,, overheidsinstellingen en belangengroeperingen (De Pelsmacker, Geuens, & 
Vann den Bergh, 2001; Mosmans, 1995a). Een instrument om de interne en externe 
communicatiee zo op elkaar af te stemmen dat de interne stakeholders waarmaken 
watt aan de externe stakeholders door de organisatie wordt beloofd, is internal 
branding:: "een continu proces waarmee in het verlengde van de merkidentiteit 
wordtt getracht de houding en het gedrag van medewerkers aan te sturen" (Giling, 
2003,, p. 17). Hoewel dit proces voor elke onderneming prioriteit zou moeten zijn, 
wordtt het vooral belangrijk geacht voor dienstverleners. Bij dienstenmerken 
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bepaaltt het gedrag van het personeel immers voor een groot deel de waardering 
voorr het merk, want de koop is onlosmakelijk verbonden met de interactie tussen 
personeell en klant (De Chernatony, 1999; Grönroos, 1990; Kotier & Bloom, 1984; 
Masterson,, 1991). Concepten die in de merkwaarden visie een belangrijke rol spe-
lenn en in de literatuur veelvuldig aan bod komen, zijn onder andere 'merkidenti-
teit',, 'merkimago', 'merkpersoonlijkheid' en 'merkrelatie' (o.a. Aaker, 1996; Fran-
zenn & Bouwman, 1999; Kapferer, 1996; Keiler, 1998; Mosmans, 1995a; Patterson, 
1999;; Smit, Van den Berge, & Franzen, 2003; Timmerman, 2001; Tolboom, 2004). 

1.2.22 Merkpor t fo l i o visi e 
Dee tweede visie gaat uit van het verschijnsel dat ondernemingen steeds vaker 
meerderee merken tegelijk voeren in één of meerdere markten. De merkstrategie 
volgenss deze visie, die hier de 'merkportfolio visie' wordt genoemd, bestaat uit de 
doelstellingenn en bijbehorende activiteiten om een efficiënt en effectief merk-
portfolioo samen te stellen waarin alle merken een bepaalde rol vervullen. Een 
merkportfolioo bestaat uit alle merken, producten en diensten van een onderne-
mingg en hun onderlinge relaties. Een belangrijke vraag bij het managen van een 
merkportfolioo is of de producten en diensten onder de paraplu van het moeder-
merkk vallen, of een eigen, individuele merknaam krijgen. In de literatuur is merk-
portfoliomanagementt een weinig, maar steeds regelmatiger belicht onderwerp 
(Aaker,, 2004a; Davis & Dunn, 2002; Hill & Lederer, 2001; Franzen, 2000; Kapferer, 
1992;; Keiler, 1998, Laforet & Saunders, 1994, 1999). Hill en Lederer (2001) waren de 
eerstenn die een heel boek wijdden aan merkportfoliomanagement. Zij pleiten 
daarinn voor een systematische manier om de merkportfolio's van ondernemingen 
inn kaart te brengen. Eerder benadrukten Kapferer (1992) en Keiler (1998) het 
belangg van de relaties tussen merken van een onderneming. Deze relaties kunnen 
onderr andere synergie en schaalvoordelen opleveren. Zij presenteerden respectie-
velijkk het 'branding system' en de 'brand hierarchy'. De twee concepten verschillen 
niett veel van elkaar en worden ook wel 'brand architecture' genoemd. Zowel het 
brandingg system van Kapferer en de brand hierarchy van Keiler representeren het 
fenomeenn dat producten en diensten één merknaam of een combinatie van meer-
deree merknamen dragen, waarbij elk merk zijn eigen waarden en betekenissen 
toevoegt.. In dit kader formuleert Franzen (2000, p. 203) de merkstrategie als: "het 
geheell van keuzes die worden gemaakt over de breedte van een merk (merk-
breedte),, over het soort merk (individueel of corporate) dan wel over de ontwik-
kelingg van merkcombinaties". Aaker publiceerde in 2004 een boek genaamd 
'Brandd Portfolio Strategy' waarin hij vooral ingaat op de voor- en nadelen van ver-
schillendee merksoorten en merkfuncties als onderdeel van het merkportfolio. 
Conceptenn die in de merkportfolio visie een belangrijke rol spelen zijn onder 
anderee 'merkbreedte', 'merkdiepte', 'merkarchitectuur', 'merkfuncties', 'corporate 
branding',, en 'merkextensies' (Aaker, 2004a; Hill & Lederer, 2001; Franzen, 2000; 
Kapferer,, 1992; Keiler, 1998, Laforet & Saunders, 1994, 1999; Strebinger, 2004). 

Dee merkwaarden visie en de merkportfolio visie sluiten elkaar niet uit. Wel vindt 
strategievormingg in beide visies op verschillende niveaus binnen de organisatie 
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plaats.. In de merkportfolio visie vindt strategievorming voornamelijk plaats op 
ondernemingsniveau,, waar het totale overzicht van alle gevoerde merken, pro-
ductenn en diensten aanwezig is. De merkstrategie ligt dicht tegen de onderne-
mingsstrategiee aan (Davis & Dunn, 2002). Volgens de merkwaarden visie vindt stra-
tegievormingg op zowel ondernemingsniveau als lagere niveaus in de organisatie 
plaats.. Op ondernemingsniveau speelt het vaststellen van de merkwaarden en de 
visiee van het corporate merk een belangrijke rol. Zo is het voor Unilever niet alleen 
belangrijkk dat individuele merken als Omo, Dove en Blue Band een bepaalde uit-
stralingg hebben, maar ook dat het merk Unilever zelf de gewenste uitstraling 
heeftt voor consument, aandeelhouder, potentiële werknemer en retailer. Het vast-
stellenn van de merkwaarden van individuele merken gebeurt meestal op het 
niveauu van business units. Vooral de marketing- en communicatieafdelingen bepa-
lenn in overleg met het reclamebureau wat de merkvisie van het individuele merk is 
enn wat de gewenste associaties zijn die consumenten bij het merk moeten hebben 
(Stalk,, 1999). Hier ligt de merkstrategie dichter tegen de reclamestrategie aan. In 
eenn ideale situatie sluiten de individuele merkvisies en de gewenste associaties aan 
bijj de corporate merkwaarden van de onderneming. Op die manier zijn de merk-
portfolioo visie en de merkwaarde visie eigenlijk onlosmakelijk verbonden. Op 
ondernemingsniveauu kan een merkportfolio worden gebouwd en een corporate 
merkvisiee ontwikkeld. Op lagere niveaus binnen de organisatie kunnen de merkvi-
siess van de individuele merken aansluitend op de corporate merkvisie worden vast-
gesteldd en de rol van het merk binnen het merkportfolio worden bewaakt 
(Franzenn & Van den Berg, 2002). 

1.33 Merkassociaties: Het gezichtspunt van 
dee consument 

Hoewell het van belang is dat ondernemingen hun merken strategisch managen, 
magg niet worden vergeten dat merken voornamelijk bestaan in het hoofd van de 
consument.. Aandacht voor hetgeen zich in het hoofd van de consument afspeelt 
bijj het evalueren van merken, producten en diensten is dan ook uiterst belangrijk. 
Consumentenn vergaren op allerlei manieren informatie over merken, producten 
enn diensten. Eigen ervaring is de belangrijkste informatiebron, maar ook de erva-
ringenn van anderen, mediaberichtgeving en commerciële communicatie spelen 
eenn rol. Ondernemingen gebruiken doorgaans twee vormen van communicatie om 
dee meningen van stakeholders te beïnvloeden: marketingcommunicatie en corpo-
ratee communicatie. In theorie en in de beroepspraktijk zijn dit twee verschillende 
wereldenn (De Pelsmacker et al., 2001; Kotier & Armstrong, 1993; Van Riel, 2003). 
Mett marketingcommunicatie (ook wel productcommunciatie genoemd) wordt de 
communicatiee bedoeld waarmee producten bij de doelgroepen worden gepro-
moot,, zoals reclame en sales promotions. Traditioneel houden zich hier vooral 
reclamebureauss mee bezig. Met corporate communicatie wordt de communicatie 
bedoeldd waarmee wordt getracht de corporate strategie, de corporate identiteit en 
hett corporate imago consistent op elkaar af te stemmen, zoals public relations en 
vakbeurzen.. Dit vakgebied wordt voornamelijk vervuld door PR-bureaus en organi-
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satieadviesbureaus.. Toch lopen beide soorten communicatie nogal eens door 
elkaar;; corporate communicatie toont regelmatig de producten van de onder-
nemingg en in reclame voor producten wordt soms ook het corporate merk gebruikt. 
Voorr de consument maakt het niets uit of een merkboodschap hem bereikt vanuit 
marketingcommunicatie-- of corporate communicatieoverwegingen. Hij komt op 
allerleii manieren met merken in aanraking en slaat alle informatie in het geheugen 
opp in één associatienetwerk. Hoewel marketingcommunicatie over het algemeen 
meerr is gericht op consumenten en corporate communicatie meer op aandeelhou-
ders,, media en tussenhandel, zorgen interacties op financiële, afzet- en arbeids-
marktenn er voor dat men door beide soorten communicatie wordt beïnvloed 
(Franzen,, 2000). Stakeholders beschouwen het (corporate) merk immers niet alleen 
vanuitt hun specifieke rol als consument, belegger, journalist of retailer, maar ook 
alss individu met meerdere rollen. Zo beheert een belegger zijn aandelen op basis 
vann de financiële prestaties van een onderneming én op zijn ervaringen als consu-
mentt met de merken van de onderneming (Schoenbachler, Gordon, & Aurand, 
2004).. Werkzoekenden solliciteren bij ondernemingen met goede arbeidsvoor-
waardenn én waarvan zij de merken waarderen. De consument wordt beïnvloed 
doorr productkwaliteit én de geloofwaardigheid van het corporate merk. De ver-
schillendee stakeholdergroepen vormen bovendien sociale groepen met individuen 
uitt andere stakeholdergroepen. Dit proces en de hiermee gepaard gaande uitwis-
selingg van informatie, wordt door Bromley (2000) het 'pooling process' genoemd. 

Onderzoekerss zijn het er over eens dat consumentenevaluaties van producten en 
dienstenn worden beïnvloed door ondernemingsassociaties, ofwel het 'corporate 
image'.. Dit proces wordt 'brand value transfer' of 'merkassociatie transfer' 
genoemdd (o.a. Brown & Dacin, 1997; Keiler & Aaker, 1992; Wansink, 1989; Yoon, 
Guffey,, & Kijewski, 1993). Als een consument een onderneming betrouwbaar vindt, 
zall hij de producten van die onderneming waarschijnlijk ook betrouwbaar vinden. 
Ookk negatieve ondernemingsassociaties hebben invloed; als een consument de 
ondernemingg bijvoorbeeld niet maatschappelijk verantwoordelijk vindt, zal hij 
haarr producten waarschijnlijk ook minder waarderen. Het ontbreken van strikte 
scheidslijnenn in het hoofd van de consument tussen de marketingcommunicatiewe-
reldd en de corporate communicatiewereld zorgt er dus voor dat oordelen over mer-
kenn onder andere zijn gebaseerd op associaties over ondernemingen en andersom. 

1.44 Focus: Merkport fo l iostrategie 
Inn dit onderzoeksproject is gekozen merkstrategieën vanuit de merkportfolio visie 
tee benaderen. Een eerste reden hiervoor zijn de marktontwikkelingen. De meeste 
marktenn worden gekenmerkt door fusies en overnames op zowel nationaal als 
internationaall niveau. Deze marktconsolidatie is aan de orde van de dag en heeft 
invloedd op de merkportfolio's van de betrokken ondernemingen, wat vaak resul-
teertt in sanering en herstructurering (Hurts & Van Mechelen, 1997). Ook heeft de 
wildgroeii aan submerken, labels, merk- en lijnextensies in de jaren negentig ertoe 
geleidd dat het topmanagement van ondernemingen het overzicht verloor, waar-
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doorr de aandacht voor een gestructureerd merkportfoliobeleid een noodzaak is 
gewordenn (Van Kralingen, 2002). De internationalisering zorgt er bovendien voor 
datt ondernemingen die oorspronkelijk alleen lokaal opereerden, de ambitie heb-
benn ook op internationale markten aanwezig te zijn (Douglas, Graig, & Nijssen, 
2001).. Ook dit heeft gevolgen voor de merkportfolio's van deze ondernemingen. Is 
éénn internationaal merk nodig, of is het beter in verschillende landen lokale mer-
kenn te exploiteren? De steeds heviger concurrentiestrijd tussen een groeiend aantal 
aanbiederss en de steeds moeilijker te verleiden consument geven ook aanleiding 
tott een weloverwogen merkportfoliobeleid. Moeilijk definieerbare doelgroepen, 
gefragmenteerdee media en een overvloed aan (commerciële) informatie, maken de 
modernee consument steeds moeilijker te bereiken (Olsthoorn, 2003). Bovendien 
laatt hij zich niet zo makkelijk meer verleiden door mooie beloften van individuele 
merken,, maar is hij steeds meer geïnteresseerd in de onderneming achter het merk 
(Maathuis,, 1999). Is de onderneming wel maatschappelijk en milieubewust? Is zij 
eenn goede werkgever? Is zij succesvol op de beurs? De aandacht voor de onderne-
mingg als merk maakt het noodzakelijk bewust om te gaan met de relatie tussen cor-
poratee merk en individueel merk. Al deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd 
datt de interesse in merkportfoliomanagement vanuit het bedrijfsleven stijgt. 

Dee tweede reden voor de focus op de merkportfolio visie is theoretisch van aard. 
Dee concepten die bij de merkwaarden visie in de literatuur aan bod komen, zoals 
merkidentiteit,, merkimago en andere merkassociaties, worden in de literatuur uit-
voerigg behandeld (Aaker, 1996; Fournier, 1994; Franzen & Bouwman, 1999; Kap-
ferer,, 1992; Keiler, 1998; Mosmans, 1995a; Smit et al., 2003; Timmerman, 2001). 
Hoewell deze concepten zeker nog niet zijn uitgekristalliseerd en onderzoek 
ernaarr nog veel belangrijke vragen kan beantwoorden, is de uitdaging om strate-
gieënn op het gebied van merkportfoliomanagement te onderzoeken groter. De 
geringee aandacht voor dit thema in de literatuur tot nu toe en de groeiende aan-
dachtt van zowel wetenschappers als marketeers is een belangrijke reden om merk-
portfoliomanagementt als onderzoeksthema te kiezen. 

Omm verwarring te voorkomen worden merkstrategieën, benaderd vanuit de merk-
portfolioo visie, in dit project 'merkportfoliostrategieën' genoemd. Dit betekent 
overigenss niet dat merkstrategieën in het licht van de merkwaarden visie helemaal 
buitenn beschouwing worden gelaten. De corporate en individuele merkwaarden 
blijkenn een belangrijke rol te spelen in de vorming van merkportfolio's. Zij zijn 
onlosmakelijkk verbonden met de merkportfolio visie. 

1.55 Onderzoeksterrein : Dienstenmerke n 
Inn de empirische studies van dit project zijn dienstverlenende ondernemingen 
onderzocht.. De reden hiervoor is tweeledig. Ten eerste maken diensten een zeer 
belangrijkk deel uit van de maatschappij. In de meeste westerse landen is de dien-
stensectorr groter dan de landbouw- en industriesector bij elkaar (Bateson & 
Hoffman,, 1999). In Nederland is de dienstensector de snelst groeiende sector; in 
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onzee 'service maatschappij' werkt driekwart van de beroepsbevolking bij dienst-
verlenendee ondernemingen zoals banken, hotels, advocatenkantoren, uitzend-
ondernemingenn en luchtvaartmaatschappijen (CBS, 2004). In de toekomst zal het 
aandeell 'dienstverlening' in de maatschappij, gezien de ontwikkeling van markten 
alss mobiele telefonie, internetaanbieders en adviesbureaus, alleen nog maar toe-
nemen.. Deze ontwikkeling heeft de belangstelling voor dienstenmarketing van 
zowell praktijkbeoefenaars als wetenschappers aanzienlijk vergroot. Ten tweede is 
binnenn de dienstenmarketing lange tijd geen aandacht geweest voor het merk. 
Onss doel bij het kiezen van het onderzoeksterrein voor dit project is het merken-
onderzoekk nu eens te situeren in een dienstverlenende omgeving. Hoewel ver-
schillenn en overeenkomsten tussen producten en diensten hierbij aan de orde 
komen,, is het niet ons primaire doel merkportfoliomanagement van diensten te 
vergelijkenn met merkportfoliomanagement van producten. 

1.5.11 Dienstenl i teratuu r 
Hoewell de jaren vijftig wel als de start van het onderzoek naar dienstenmarketing 
wordenn gezien, begon het onderzoek op dit gebied pas halverwege de jaren tach-
tigg volwassen vormen aan te nemen (Berry & Parasuraman, 1993; Fisk, Brown, & 
Bitner,, 1993). In eerste instantie probeerden onderzoekers aan te tonen dat dien-
stenmarketingg anders was dan de marketing van producten, om zo het bestaans-
rechtt als aparte onderzoeksdiscipline te verdedigen (Berry, 1980). Eind jaren tach-
t ig,, toen dienstenmarketing was uitgegroeid tot een erkend onderzoeksveld, werd 
dee nadruk op het verschil tussen producten en diensten minder (Gabbott & Hogg, 
1997;; Zinkhan, Johnson, & Zinkhan, 1992). 

Belangrijkee thema's binnen het onderzoek naar dienstenmarketing zijn van oor-
sprongg voornamelijk het dienstverleningsproces, klanttevredenheid, -loyaliteit en 
dee betrokkenheid van personeel. Het merk is binnen de dienstenmarketing lange 
ti jdd onderbelicht gebleven (De Chernatony & Segal-Horn, 2001; Turley & Moore, 
1995).. Vanuit het onderzoek naar de marketing van producten, kwam er wél 
steedss meer aandacht voor het merk. Met name de zogenaamde 'fast moving con-
sumerr goods' (fmcg), zoals eten, dranken en huishoudelijke artikelen, zijn bijna 
standaardd het onderzoeksterrein van merkenonderzoekers. Eind jaren tachtig ver-
schenenn de eerste onderzoeksartikelen waarin het dienstenmerk een rol speelde 
(Berry,, Lefkowith, & Clark, 1988; Onkvisit & Shaw, 1989). In de eerste artikelen ligt 
dee nadruk, vergelijkbaar met de beginperiode van het onderzoek naar diensten-
marketing,, vooral op de verschillen tussen productmerken en dienstenmerken. 
Eindd jaren negentig was het aantal 'service branding' artikelen inmiddels behoor-
lijkk toegenomen (De Chernatony & Dall'OImo Riley, 1999; De Chernatony & 
McDonald,, 1998; Turley & Moore, 1995). Gezien het feit dat diensten een steeds 
groterr onderdeel uitmaken van de maatschappij, blijft de aandacht voor diensten-
merkenn groeien. In de literatuur is men inmiddels tot de conclusie gekomen dat de 
principess van merkmanagement voor producten en diensten niet wezenlijk ver-
schillen,, maar dat de karakteristieken van producten en diensten soms om een 
anderee nadruk vragen. 
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1.5.22 Wat maak t dienste n 'anders' ? 
Kotierr en Bloom (1984) definiëren een dienst als: "any activity or benefit that one 
partyy can offer to another that is essentially intangible and does not result in the 
ownershipp of anything. Its production may or may not be tied to a physical pro-
duct."" In de literatuur worden over het algemeen vier karakteristieken van dien-
stenn onderscheiden, die hen 'anders' maakt dan fysieke producten: ontastbaar-
heid,, onscheidbaarheid, vergankelijkheid en heterogeniteit (o.a. Cowell, 1984; 
Fitzgerald,, 1991; Grönroos, 1990; Kotier & Bloom, 1984; Zeithalm, Parasuraman, & 
Berry,, 1985). Ontastbaarheid duidt op het feit dat diensten, in tegenstelling tot 
fysiekee producten, niet kunnen worden aangeraakt, gezien, geproefd of geroken. 
Onscheidbaarheidd wil zeggen dat diensten tegelijk worden geproduceerd en 
geconsumeerd.. Zij zijn vergankelijk, omdat zij niet kunnen worden bewaard of 
teruggebracht.. Ten slotte zijn diensten heterogeen, dat wil zeggen, de kwaliteit 
vann een zelfde dienst is steeds anders, omdat producent en consument de dienst 
samenn op maat maken. Hoe de dienst uitpakt is afhankelijk van de relatie tussen 
dee producent en dé consument, maar ook van de stemming waarin beiden verke-
ren.. De vier karakteristieken leiden gezamenlijk tot een zeer belangrijk kenmerk 
vann diensten: ze kunnen niet vooraf worden geëvalueerd. Dit maakt het voor con-
sumentenn moeilijk diensten van verschillende aanbieders met elkaar te vergelij-
ken.. Voor aanbieders is het moeilijk uit te leggen waarom iets onzichtbaars beter 
iss dan het onzichtbare van de concurrentie. Wanneer een dienst moeilijk van tevo-
renn kan worden geëvalueerd, leidt dit tot onzekerheid bij de consument over de 
kwaliteitt van de aankoop. Een spijkerbroek kan in de winkel worden bekeken, de 
stoff kan worden betast en het model gepast. Als men de broek koopt, weet men 
zekerr dat de aankoop een succes is. Dit soort producten noemt men 'search pro-
ducts'.. Een knipbeurt bij de kapper of een bezoek aan een restaurant kan echter 
pass na het verlenen van de dienst worden geëvalueerd. Als de dienst niet bevalt, is 
hett eigenlijk al te laat, zij kan niet gemakkelijk worden teruggegeven, noch 
opnieuww worden verkocht. Producten die pas na de aankoop door ervaring kun-
nenn worden beoordeeld, heten 'experience products'. Producten of diensten die 
nogg moeilijker en misschien soms helemaal niet kunnen worden geëvalueerd, wor-
denn 'credence products' genoemd. Een voorbeeld hiervan is een brandverzekering. 
Bijj het afsluiten van een brandverzekering kan men weliswaar de voorwaarden 
vann de aanbieder lezen, maar zolang er geen brand uitbreekt, kan men de verze-
keringg niet evalueren. Wellicht (en in dit geval hopelijk) kan de verzekering zelfs 
nooitt worden geëvalueerd. 

Inn de literatuur worden verschillende manieren aangedragen die de moeilijkheden 
vann dienstenmarketing kunnen overbruggen. Reddy, Buskirk en Kaicker (1993) 
suggererenn het toevoegen van tastbare elementen aan de dienst. Consistentie in 
dee winkelomgeving, uiterlijk en gedrag van personeel, logo's en huisstijl geven de 
consumentt vertrouwen in de dienst. Ervaring van de consument en de reputatie 
vann de aanbieder helpen de kwaliteit van de aankoop te beoordelen. Merken zijn 
belangrijkee instrumenten voor het creëren van een goede ondernemingsreputatie 
enn zijn daarom volgens veel auteurs extra belangrijk voor aanbieders van diensten 
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(Dee Chernatoney & Dall'OImo Riley, 1999; De Ruyter & Wetzels, 2000; McDonald, 
Dee Chernatony, & Harris, 2001; Onkvisit & Shaw, 1989; Silvester, 2004; Yoon et al., 
1993).. Met name corporate merken zijn belangrijk, omdat zij de onderneming 
representerenn (Berry et al., 1988). 

1.5.33 Het 'goods-service s cont inuum ' 
Zoalss eerder gezegd, hebben onderzoekers lange tijd gediscussieerd in hoeverre 
productenn en diensten wezenlijk van elkaar verschillen. Hoewel karakteristieken 
vann diensten zijn onderscheiden, is de vraag of ontastbaarheid, onscheidbaarheid, 
vergankelijkheidd en heterogeniteit exclusief zijn voor diensten. Volgens Gabbott 
enn Hogg (1997) zijn alle producten eigenlijk diensten. Als we bijvoorbeeld zout 
kopen,, doen we dit niet vanwege de intrinsieke waarde van zout, maar omdat het 
dee smaak van ons eten verandert. Alle producten zijn 'bundles of benefits' en een 
taxonomiee van producten versus diensten zou dan ook kortzichtig zijn; er zijn 
slechtss producten waarin de service componenten groter of kleiner zijn dan in 
anderee producten (Shostack, 1977). Zo is de ontastbaarheid van een verzekerings-
maatschappijj groter dan van een luchtvaartmaatschappij, hoewel zij beide dienst-
verlenerss zijn. Een luchtvaartmaatschappij heeft meer tastbare elementen, zoals 
hett vliegtuig en de stewardessen. Je koopt als het ware een stoel in het vliegtuig, 
inn tegenstelling tot de verzekering waarbij je 'niets' koopt. De Chernatony en 
Dall'OImoo Riley (1999) introduceerden het 'goods-services continuum', waarbij de 
karakteristiekenn van diensten in mate variëren. Zo verkoopt een computerbedrijf 
vaakk niet alleen computers, maar ook ontastbare elementen, zoals een 'koop nu, 
betaall later' regeling, vijfjaar garantie, reparatie aan huis en een online helpdesk. 
Nederlandss onderzoek onder merkenexperts wees uit dat, volgens deze experts, 
dee service component van productaanbieders steeds groter wordt (Cramer, 2000). 
Ookk volgens Mosmans (1995b) is de focus in merkmanagement verschoven van een 
productoriëntatiee naar een dienstverlenersoriëntatie. Het bestaan van een goods-
servicee continuum impliceert dat niet de conceptuele basis van merkmanagement 
voorr producten en diensten verschilt, maar de nadruk die aan specifieke elemen-
tenn van merkmanagement wordt gegeven. Er wordt dan ook verondersteld dat de 
merkmanagementprincipess die in eerste instantie zijn ontwikkeld voor fysieke 
producten,, ook toepasbaar zijn op diensten. Hierbij is extra aandacht relevant voor 
dee onderneming als merk, selectie en betrokkenheid van personeel en het waar-
makenn van de merkbelofte (Berry, 1987). 

1.5.44 De geselecteerd e dienstenmarkte n 
Tweee dienstverlenende markten zijn als onderzoeksterrein voor dit project geko-
zen:: de uitzendmarkt en de markt van financiële dienstverlening (hier voor het 
gemakk ook wel financiële markt genoemd). Gekozen werd voor het bestuderen 
vann markten in plaats van 'losse' ondernemingen, omdat hiermee een homo-
generee onderzoeksomgeving werd gecreëerd. Op de ondernemingen binnen één 
marktt zijn dezelfde marktfactoren van invloed, zoals de mate van groei, homo-
geniteitt en consolidatie. Bovendien kan binnen één markt goed worden bekeken 
inn hoeverre ondernemingen worden beïnvloed door concurrentie en marktpositie. 
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Dee te selecteren markten moesten aan drie criteria voldoen. Ten eerste moesten er 
duidelijkk aanwijsbare spelers in de markt aanwezig zijn. Ten tweede moesten 
recentee veranderingen in de merkportfolio's van de ondernemingen hebben 
plaatsgevondenn of nog plaatsvinden. Ten derde moesten deze ondernemingen 
landelijkee bekendheid genieten onder consumenten. Daarom was een criterium 
datt zij de massamedia gebruiken om het publiek te bereiken en te beïnvloeden. Bij 
dee start van het onderzoeksproject voldeed de Nederlandse uitzendmarkt bij uit-
stekk aan deze criteria. Tijdens een pilot studie, waarbij markten in kaart werden 
gebrachtt door middel van desk research, bleek de uitzendmarkt dan ook zeer 
geschiktt als onderzoeksterrein. In een later stadium werd de markt van financiële 
dienstverleningg toegevoegd. Ook deze markt voldeed aan de criteria. In totaal zijn 
achttienn ondernemingen geselecteerd. Het gaat hierbij om de (toenmalige) zeven 
grootstee ondernemingen in de uitzendmarkt en de elf grootste ondernemingen in 
dee markt van banken en verzekeraars. 

Dee periode waarin dit onderzoeksproject werd gestart (eind 1999) kenmerkte zich 
doorr economische welvaart. Het consumentenvertrouwen was groot, bedrijven 
haddenn aanzienlijke budgetten en de werkloosheid was het laagst sinds 1980 (CBS, 
2000).. Dit schepte de omstandigheden waarin ondernemingen in verschillende 
marktenn enkele jaren opereerden. Voor de uitzendmarkt had de economische wel-
vaartt op den duur negatieve consequenties. In eerste instantie levert een groei-
endee economie uitzendondernemingen doorgaans een voordeel: bedrijven heb-
benn voldoende budget om dure uitzendkrachten in te huren. !n tweede instantie 
nemenn bedrijven echter, als de welvaart doorzet en de budgetten groeien, liever 
vastt personeel in dienst. Dit bezorgt de uitzendmarkt een gebrek aan zowel vraag 
alss aanbod (Breedeveld, 1997; Wolswijk, 1997). De uitzendmarkt die sinds 1994 
gemiddeldd 22% per jaar groeide, groeide in 1999 nog slechts 5% (Flexmarkt, 
2000).. De markt van financiële dienstverlening daarentegen, profiteerde van de 
gunstigee conjunctuur. Consumenten hadden geld en het vertrouwen om te sparen, 
tee beleggen, huizen te kopen en verzekeringen af te sluiten. Zakelijke klanten 
haddenn behoefte aan investeerders om hun toekomstplannen te verwezenlijken. 
Aanhoudendee binnenlandse bestedingen en een verbetering van de internatio-
nalee concurrentiepositie zorgden voor goede resultaten in de financiële branche 
(Vann Lanschot, 2001). In 2001 zwakte de economische groei af. Begin 2005 (ten 
tijdee van de afronding van het onderzoeksproject) was de economie nog niet her-
steld. . 

Naastt de economie zorgden ook andere algemene ontwikkelingen voor verande-
ringenn in de markt. De opkomst van het Internet, de invoering van de euro, 
nieuwee wet- en regelgeving1, internationalisatie, branchevervaging2 en maat-
schappelijkee trends als het vinden van de balans tussen werk en privé en de 

11 Zoals de 'Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs', de 'Wet flexibiliteit en zekerheid' (SZW, 1999) en het 

'Besluitt Financiële Bijsluiter' {DNB, 2000). 

22 Niet-traditionele aanbieders vormden nieuwe concurrentie; naast de traditionele banken en verzekeraars gingen 

ookk Atbert Heijn en Shell financiële diensten aanbieden (DNB, 2000). 
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behoeftee aan transparantie van het bedrijfsleven, vormden de randvoorwaarden 
waarbinnenn markten zich ontwikkelden. Opvallend was dat, ondanks het verschil 
inn marktgroei, zowel in de uitzendmarkt als in de financiële markt nieuwe dien-
stenn werden geïntroduceerd. In de uitzendmarkt gebeurde dit voornamelijk van-
wegee het gebrek aan vraag naar reguliere uitzendactiviteiten. Diensten als oplei-
dingen,, reïntegratieprogramma's, detachering en zelfs kinderopvang deden hun 
intredee (Nederlands Dagblad, 1999; De Telegraaf, 2000). In de markt van financiële 
dienstverlenerss werden nieuwe diensten juist geïntroduceerd omdat de vraag 
groott was. Zo gingen steeds meer particulieren zelf beleggen, waarvoor gebrui-
kersvriendelijkee beleggingsproducten werden geïntroduceerd. Ook werd het 
zogenaamdee 'All Finanz' concept (Van Riel, 1995) door steeds meer banken en ver-
zekeraarss toegepast; bankzaken en verzekeringen werden binnen één onderne-
mingg (geïntegreerd) aangeboden. 

Speler ss in de uitzendmark t 
Dee top zeven van uitzendondernemingen was ten tijde van de start van het onder-
zoeksprojectt al vier jaar (1996-1999) nauwelijks veranderd (Flexmarkt, 1997, 1998, 
1999,, 2000). De drie grootste spelers waren Randstad, Start en Vedior. De nummers 
vierr tot en met zeven wisselden van jaar tot jaar van positie. Met uitzondering van 
Creyf's,, die eind jaren negentig de vierde positie innam na de overname van 
Content,, was er weinig beweging in de marktposities. Gezamenlijk bezaten de 
zevenn grootste uitzendondernemingen ongeveer 86% van de markt. In de loop 
vanvan het onderzoeksproject is de tweede positie ingenomen door United Services 
Groupp (USG), waarin zowel Start als Unique zijn opgenomen3 (Flexmarkt, 2004). 
Creyf'ss kreeg een nieuwe corporate naam: Solvus. Opvallend is dat de zeven groot-
stee uitzendondernemingen inmiddels gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 
meerr dan 95% van het marktaandeel. Hetzelfde aantal ondernemingen bezit dus 
bijnaa 10% meer van de markt dan enkele jaren geleden. Dit lijkt voornamelijk te 
wordenn verklaard door fusies en overnames en minder door autonome groei. 

Speler ss in de f inanciël e mark t 
Dee grootste financiële instellingen in Nederland zijn banken en verzekeraars. Sinds 
halverwegee de jaren negentig zijn de zes grootste banken en verzekeraars ING 
Groep,, ABN AMRO, Achmea, Fortis, Rabobank Groep en AEGON. Op basis van ver-
schillendee ranglijsten (Dun & Bradstreet Nederland, 2002a, 2002b; KPMG/NIBE-SVV, 
2001;; NIBE-SVV, 2001) werden naast de zes grootste banken en verzekeraars nog 
vijff grote financiële ondernemingen geselecteerd: Delta Lloyd Nuts Ohra (DLNO)4, 
AXA,, Univé, De Goudse en F. van Lanschot Bankiers. Omdat de meeste ranglijsten 
zijnn gesplitst naar banken en verzekeraars en gebaseerd zijn op verschillende soor-
tenn cijfers (zoals marktaandeel, winst en brutopremie) is het moeilijk te bepalen 
watt in het algemeen de posities van de verschillende ondernemingen zijn. Wel is 

33 Ten tijde van de eerste studies van het onderzoeksproject was Unique al opgegaan in USG. Start was nog een zelf-

standigee onderneming. Zowel USG als Start maken aldus deel uit van de selectie van ondernemingen. 

44 De naam Delta Lloyd Nuts Ohra is in 2002 gewijzigd in Delta Lloyd. Ten tijde van de eerste studies werd nog van de 

naamm Delta Lloyd Nuts Ohra gebruikgemaakt. 
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duidelijkk dat ABN AMRO, ING Groep, Rabobank Groep en Fortis door de jaren heen 
dee top vier van banken vormen en ING Groep, Achmea, Aegon en DLNO de top vier 
vann verzekeraars. 

1.66 Onderzoeksvrage n 
Ditt proefschrift geeft inzicht in merkportfoliomanagement in de dienstensector. 
Dee blik is gericht op zowel de zender, de boodschap als de ontvanger van die 
boodschap.. De aandacht gaat allereerst uit naar de merkportfoliostrategieën die 
dienstverlenendee ondernemingen hanteren en de determinanten die hiertoe lei-
denn (zender). Tevens onderzoeken we hoe merkportfoliostrategieën worden ver-
taaldd naar reclame (boodschap). Ten slotte proberen we te achterhalen hoe consu-
mentenn reageren op de merkportfoliostrategieën van ondernemingen (ontvan-
ger).. De centrale probleemstelling van het onderzoek luidt: 

Watt zijn de determinanten en effecten van merkportfoliostrategieën? 

Veell ondernemingen, vooral grote multinationals, voeren een groot aantal mer-
kenn in verschillende markten, landen en werelddelen. Als we bedenken dat het 
managenn van één merk al een lastige taak is, waarvan de resultaten vaak niet van 
tevorenn te voorspellen en achteraf moeilijk te meten zijn, moet het managen van 
zoveell verschillende merken een bijna onmogelijke taak zijn. Wie is verantwoor-
delijkk voor deze taak? Zijn er formele overlegstructuren voor? Hoe wordt binnen 
organisatiess over de merkportfoliostrategie gecommuniceerd? Hoewel het onder-
werpp merkportfoliomanagement, gezien het groeiend aantal artikelen in weten-
schappelijkee tijdschriften en vakbladen, steeds vaker in de belangstelling staat, is 
err weinig inzicht in de interne processen rondom merkportfoliomanagement bin-
nenn organisaties. Auteurs schrijven voornamelijk hoe zij vinden dat merkportfolio-
managementt bedreven zou moeten worden. Belangrijke punten zijn het verant-
woordelijkk voelen van het topmanagement, het benadrukken van collectiviteit van 
dee business units, het creëren van synergie door de merken niet afzonderlijk maar 
gezamenlijkk te beschouwen, het opstellen van beslisregels en het bouwen op 
rationelee in plaats van emotionele besluitvorming (Capon, Berthon, Hulbert, & 
Pitt,, 2001; Davidson, 2002; Davis & Dunn, 2002; Hurts & Van Mechelen, 1997; 
Kumar,, 2003; LePla & Parker, 2002; Petromelli & Morrison, 2002; Stalk, 1999; Uncles, 
Cocks,, & Macrae, 1996; Urde, 1994; White, 2001). Deze aanbevelingen komen voor-
namelijkk voort uit de expertise van de auteurs, meestal zelf werkzaam in het 
bedrijfsleven.. Een uitzondering is een artikel van Ambler en Styles (1997), die de 
managementprocessenn en besluitvorming omtrent merkextensies onderzochten. 
Zijj ontdekten dat ad hoc samengestelde extensiecommissies (bestaande uit afge-
vaardigdenn van marketing, R&D en sales) meestal verantwoordelijk waren voor de 
extensiebeslissingen,, maar dat het besluitvormingsproces niet werd geïntegreerd 
mett de standaard planning- en besluitvormingstructuren. Ook onderzoek van 
Maathuiss (1999) geeft inzicht in de interne overwegingen bij merkvraagstukken. 
Hett gebruik van het corporate merk door business unit managers bleek positief 
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samenn te hangen met de mate van strategische overeenkomsten tussen de busi-
nesss unit en de onderneming, de identificatie met de eigen business unit en de 
ondernemingg en de communicatievoordelen van het corporate merk. Het bleek 
negatieff samen te hangen met de autonomiteit van de business unit. 

Inn iedere vorm van besluitvorming is een belangrijke rol weggelegd voor de deter-
minantenn van de besluiten. Waarom hanteren ondernemingen bepaalde merk-
portfoliostrategieën?? Kiezen zij bewust voor een bepaalde strategie, op basis van 
duidelijkee en weloverwogen redenen, of is de merkportfoliostrategie het resultaat 
vann historische ontwikkelingen en ad hoc beslissingen? Volgens sommigen repre-
senteertt de samenstelling van het merkportfolio voornamelijk de historie en 
internee politiek van een onderneming en is "most large companies' branding 
somethingg of a mess" (White, 2001, p. 16). Anderen suggereren dat markt- en 
ondernemingsfactoren,, zoals marktconsolidatie en productaanbod, de merkport-
foliostrategiee beïnvloeden (Laforet & Saunders, 1999). Ook Rajagopal en Sanchez 
(2004)) onderscheiden marktgerelateerde determinanten van de merkportfolio-
strategie,, maar zien de 'brand baggage' van een onderneming (de verzameling 
vann sterke én zwakke merken met rijke tradities) en de bijbehorende interne poli-
tiekk als een mogelijke hindernis voor efficiënt merkportfoliomanagement. Zowel 
aann de hand van de literatuur als de praktijk is in dit proefschrift een inventarisatie 
gemaaktt van determinanten die de merkportfoliostrategie mogelijk beïnvloeden. 
Hiermeee wordt de eerste onderzoeksvraag beantwoord: Wat zijn de determinan-
tenn van merkportfoliostrategieën? 

Eénn van de manieren waarop de merkportfoliostrategie zichtbaar tot uiting komt, 
iss in externe communicatie, zoals reclame. Hierin worden merken van de onder-
nemingg al dan niet aan elkaar gerelateerd door middel van een bepaalde merk-
architectuur.. De merkarchitectuur bestaat uit de merkcombinatie die voor een 
bepaaldd product of een bepaalde dienst wordt gebruikt en de prominentie van de 
merkenn in die combinatie. Hoewel onderzoek is gedaan naar de attentiewaarde 
vann reclame-uitingen in het algemeen en naar de relatieve prominentie van uiting-
elementenn als beeld, tekst en merk (Pieters & Wedel, 2004), is geen onderzoek 
bekendd naar de relatieve prominentie van meerdere merken in een reclame-uiting. 
Dee merkarchitectuur reflecteert - als het goed is - de merkportfoliostrategie van de 
onderneming.. Dit betekent dat de interne communicatie tussen het corporate 
managementt en de business units of merkmanagers goed moet verlopen. Indien 
bijvoorbeeldd op holding niveau is vastgesteld dat alle individuele merken dienen 
tee worden ondersteund door het corporate merk (endorsement), moet in de 
reclame-uitingenn voor die merken daadwerkelijk het corporate merk worden ver-
meld.. Indien de reclame niet 'on strategy' is, is er ofwel iets mis met de helderheid 
vann de interne communicatie ofwel met de betrokkenheid van de merkmanagers. 
Dee tweede onderzoeksvraag die wordt beantwoord is: Worden merkportfolio-
strategieënn consequent doorvertaald naar reclame? 
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Tenn slotte onderzoeken we de effectiviteit van de merkportfoliostrategie. Effecten 
vann merkportfoliostrategieën kunnen op verschillende niveaus worden onder-
scheiden.. Op managementniveau is een gefundeerde merkportfoliostrategie 
onderr andere een hulpmiddel bij het nemen van investeringsbeslissingen (Aaker, 
2004a).. Op marktniveau kan de merkportfoliostrategie zorgen voor succesvolle 
productenn en merken met een hoge brand equity. Op stakeholderniveau schept 
inzichtt in de merkportfoliostrategie van een onderneming helderheid over de ver-
houdingenn tussen ondernemingen, merken, producten en diensten. Dit proef-
schriftt richt zich op het laatste niveau: de ontvangers van boodschappen waarin de 
merkportfoliostrategiee van een onderneming tot uiting komt, in het bijzonder 
consumenten.. De derde onderzoeksvraag luidt: Welke factoren beïnvloeden de 
effectenn van merkportfoliostrategieën op consumentenresponsen? 

1.77 Onderzoeksmethoden 
Hett onderzoeksproject bestaat uit verschillende studies. Allereerst is een litera-
tuurstudiee uitgevoerd, op basis waarvan een overzicht wordt gegeven van alge-
menee en specifieke theorieën met betrekking tot merkportfoliostrategieën. Met 
namee de wetenschappelijke en vakliteratuur op het gebied van dienstenmarke-
ting,, corporate communicatie en branding is relevant. Naast de literatuurstudie 
vondd een internationale online discussie plaats tussen experts op het gebied van 
strategischh merkmanagement uit zowel de wetenschap als het bedrijfsleven (voor 
eenn beschrijving van de methode van de expertstudie zie bijlage 1). Het doel hier-
vann was te achterhalen of er bij deze experts kennis aanwezig was die (nog) niet in 
boekenn en artikelen was vastgelegd. Een tweede doel was gezamenlijk tot nu toe 
onopgelostee (onderzoeks)kwesties met betrekking tot merkportfoliomanagement 
tee bespreken en te agenderen. De informatie uit de literatuurstudie en de expert-
discussiee is gebruikt als basis voor de empirische studies. 

Inn het empirische deel van het onderzoek werden allereerst de geselecteerde 
marktenn door middel van desk research in kaart gebracht in termen van de spelers 
inn de markt, de merken en diensten die zij voeren en de determinanten van strate-
gischee beleidsvoering. Het doel was de praktijk van merkportfoliomanagement te 
lerenn kennen door middel van concrete cases. Bovendien dienden de resultaten als 
inputt voor interviews met managers. De voor het merkportfoliobeleid verant-
woordelijkee managers van de geselecteerde ondernemingen werden geïnterviewd 
mett als doel het bestuderen van de interne processen met betrekking tot merk-
portfoliomanagementt en het achterhalen van de determinanten van merkport-
foliostrategieën.. Om vervolgens te onderzoeken hoe merkportfoliostrategieën 
wordenn vertaald naar externe communicatie gericht op consumenten, werden 
reclame-uitingenn van de geselecteerde ondernemingen bestudeerd door middel 
vann een inhoudsanalyse. Daarnaast is een consumentenonderzoek uitgevoerd om 
effectenn van het gebruik van specifieke merkportfoliostrategieën op consumen-
tenresponsenn te bestuderen. Het consumentenonderzoek bestond uit drie fasen: 
eenn veldexperiment, een experiment en een survey. Figuur 1.1 geeft een overzicht 

27 7 



vann de verschillende studies van het onderzoeksproject en laat zien of deze zich 
richtenn op het aspect 'zender', 'boodschap' of 'ontvanger'. Tevens laat figuur 1.1 
zienn in welke hoofdstukken van dit proefschrift de studies worden behandeld. 

Figuu rr  1.1 Studie s in het onderzoeksprojec t 
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1.88 Dit proefschrift 
Dee hoofdstukken 2 tot en met 4 vormen de theoretische basis van dit proefschrift. 
Omm te komen tot inzicht in de vorming en werking van merkportfoliostrategieën, 
iss het relevant allereerst te definiëren wat merkportfoliostrategieën precies zijn en 
welkee strategieën kunnen worden onderscheiden. Aan de hand van de beschik-
baree literatuur is een raamwerk van merkportfoliostrategieën ontwikkeld, dat als 
uitgangspuntt dient voor het onderzoeken van merkportfoliomanagement in de 
praktijk.. Dit theoretisch raamwerk wordt behandeld in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 
geeftt een overzicht van factoren die invloed kunnen uitoefenen op de keuze voor 
eenn bepaalde merkportfoliostrategie: de determinanten van merkportfoliostrate-
gieën.. In hoofdstuk 4 wordt de theorie van merkassociatie transfer, één van de 
effectenn van merkportfoliostrategieën, beschreven. 

Inn het tweede deel, bestaande uit de hoofdstukken 5 tot en met 7, worden de drie 
onderzoeksvragenn uitgewerkt tot empirische studies met specifieke methoden en 
resultaten.. Hoofdstuk 5 behandelt de methoden en resultaten van de desk 
researchh en de interviews met betrekking tot de merkportfoliostrategieën en 
determinantenn die in de praktijk door ondernemingen worden gebruikt. Hoofd-
stukk 6 beschrijft hoe in de praktijk de merkportfoliostrategie wordt vertaald naar 
reclamee door verslag te doen van de methode en resultaten van de inhoudsana-
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lyse.. Hoofdstuk 7 behandelt de methoden en resultaten van het consumenten-
onderzoekk dat bestaat uit een veldexperiment, een experiment en een survey. 

Inn het derde deel worden in hoofdstuk 8 de resultaten samengevat, de onder-
zoeksvragenn beantwoord en de theoretische en praktische implicaties van het 
onderzoekk bediscussieerd. 
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2 2 
Merkport fol iostrategieën : : 
Eenn raamwer k 
Inn dit hoofdstuk worden vier belangrijke begrippen geïntroduceerd aan de hand 
waarvann merkportfolio's kunnen worden beschreven: merkbreedte, merkdiepte, 
merkarchitectuurr en merkfunctie. Tevens wordt een overzicht gegeven van in de 
literatuurr onderscheiden typologieën van merkportfoliostrategieën. Op basis hier-
vann wordt een eigen typologie van merkportfoliostrategieën gepresenteerd. 

2.11 Merkbreedte en merkdiepte 
Eenn merkportfolio bestaat uit alle merken, producten en diensten van een onder-
nemingg en hun onderlinge relaties. Deze relaties worden beschreven aan de hand 
vann de begrippen merkbreedte en merkdiepte. 

2.1.11 Merkbreedt e 
Dee breedte van een merk representeert volgens Franzen (2000, p. 12) "de relatie 
tussenn een merk en het aantal productcategorieën waarmee het verbonden is". 
Merkbreedtee is dus een kenmerk van het merk. Een productcategorie is een groep 
productenn die dezelfde kenmerken hebben. Volgens deze definitie is Yamaha een 
brederr merk dan Chocomel. Yamaha voert immers producten in verschillende pro-
ductcategorieën,, zoals motoren en piano's. Chocomel is alleen chocolademelk. 
Wanneerr onder een bestaande merknaam een product wordt geïntroduceerd in 
eenn nieuwe categorie, noemt men dit een merkextensie (Aaker & Keiler, 1990; 
Reddy,, Holak, & Bath, 1994; Tauber, 1981). Hoe meer merkextensies, hoe breder 
hett merk. Volgens Keiler (1998) bepaalt niet alleen het aantal productcategorieën, 
maarr ook het aantal productlijnvarianten, de merkbreedte. Productlijnvarianten 
zijnn producten die niet zoveel van elkaar verschillen en meestal in dezelfde 
behoeftee voorzien. Zij kunnen ook worden beschouwd als subcategorieën binnen 
productcategorieën.. Zo voert Yamaha binnen de productcategorie motoren onder 
anderee de productlijnen 'adventure', 'cruiser' en 'sports'. Binnen de productlijn 
sportss bestaan de productlijnvarianten FZS1000, TDM900 en FZ6Faser. Deze moto-
renn vervullen alle het doel 'sportief motorrijden'. Het introduceren van een nieuwe 
variantt binnen een bestaande categorie, noemt men een lijnextensie (Desai & 
Hoyer,, 1993; Keiler, 1998). Samenvattend is de definitie van merkbreedte: 

Merkbreedtee is het aantal productcategorieën en het aantal productlijn-
variantenn die door een onderneming onder één merknaam worden gevoerd. 
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Dee L'Oréal groep is met zeventien merken actief in de productcategorieën 

gezichtsverzorging,, l ichaamsverzorging, haarverzorging, geuren, make-up, kle-

d ingg en accessoires en interieurdesign. Sommige merken representeren één pro-

ductcategorie,, zoals Redken in de categorie haarverzorging. Andere merken, zoals 

Biotherm,, representeren meerdere categorieën (gezichtsverzorging, lichaamsver-

zorgingg en make-up). Figuur 2.1 geeft het merkpor t fo l io van de L'Oréal groep 

weer.. Vanwege de overzichteli jkheid zijn alleen de hoofdmerken weergegeven. In 

eenn vol ledig merkpor t fo l io van de L'Oréal groep zouden ook de onder l iggende 

merkenn moeten worden weergegeven. Zo heeft het merk L'Oréal Paris alleen al 

achtt ienn submerken, waaronder FUTURE-e, Nutri-Pure en RevitaLift. 

Figuurr 2.1 (Vereenvoudigd ) Merkportfoli o van L'Oréa l Grou p (L'Oréa l Group , 2005) 
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Zoalss te zien is in f iguur 2 .1 , is het merk Lancöme Paris actief in de productcatego-

rieënn gezichtsverzorging, lichaamsverzorging, haarverzorging en geuren. Wan-

neerr we inzoomen op het merk Lancöme Paris in de productcategorie geuren (het 

vett omrande blokje in f iguur 2.1), zien we dat Lancöme Paris in deze categorie drie 

product l i jnenn voert : ' par fum' , 'bad en douche' en 'body' . Binnen de drie product-

l i jnenn bestaan verschillende varianten. In de categorie geuren vallen onder 

Lancömee Paris zes merken. Dit zijn Poême, Trésor, Magie Noir, Ö ou i l , Ö de Lan-

cömee en Miracle. Onder Miracle vallen bovendien Miracle so magic! en Miracle 
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Homme.. De merken worden altijd in combinatie met het merk Lancöme Paris 
gebruikt.. Figuur 2.2 geeft het deel van het merkportfolio van Lancöme Paris weer 
voorr de productcategorie geuren. De eerste kolom toont de productlijnvarianten. 

Figuurr 2.2 Merkportfol i o van Lancöm e Pari s voo r de productcategori e geure n (Lancöm e 

Paris ,, 2005) 

Poême e 

Productlij nn Parfu m 

Trésor r 

Magie e 

Noire e 

Lancöm ee Pari s 

Geure n n 

ÓÓ de 

öö  o u i ! Lancöme 

At t rac--

t i o n n Miracle e 

Miracle e 

soo magic! 

Miracle e 

Homme e 

Parfumm X 

Eauu de 

pa r fumm X X 

Parfum m 

sheets s 

Eauu de 

t o i l e t t e e 

Deodorant t 

crème e 

Deodorant t 

spray y 

Productlij n n 

X X 

X X 

X X 

Badd en do o 

X X 

X X 

X X 

uch e e 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X X X 

X X 

X X 

X X 

Zeepp X X 

Douchegell X 

Bad-- en 

douchegel l 

Productlij nn Bod y 

Body--

cream m 

Body--

lo t i onn X 

Bodyy oi l 

Bodyspray y 

Af tershave e 

lo t i on n 

Af tershave e 

balm m 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X X X 

X X 

X X 

X X 

XX = De p roduc t l i j nva r ian t (b i j voorbee ld eau de par fum) bestaat onder het desbetref-

fendee merk (b i j voorbee ld Poême). 

Eenn vraag die in veel merkenonderzoek naar voren komt, is: waar houdt de ene 
productcategoriee op en begint de andere (Ambler & Styles, 1997; Maathuis, 1999)? 
Valtt Coca Cola binnen de productcategorie cola, koolzuurhoudende dranken, of 
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frisdranken?? Als Lay's besluit toastjes te maken, is dat dan een andere productca-
tegoriee (chips versus toast) of dezelfde (hartige snacks)? Franzen (2000) onder-
scheidtt met betrekking tot merkbreedte drie soorten merken: categoriemerken, 
domeinmerkenn en multidomeinmerken. Categoriemerken zijn verbonden aan 
slechtss één product of productcategorie en zijn dus smal, zoals Chocomel (choco-
lademelk).. Domeinmerken voeren producten of diensten in verschillende catego-
rieënn die een gemeenschappelijk kenmerk hebben en zijn dus breder, zoals Becel 
(laagg cholesterolgehalte) en Nivea (lichaamsverzorging). Multidomeinmerken zijn 
verbondenn aan uiteenlopende productcategorieën en zijn breed, zoals Virgin 
(luchtvaartmaatschappijen,, bruidsjurken en platenlabels). Het merk Lancöme Paris 
iss met vijf productcategorieën, waaronder de categorie geuren met drie product-
lijnenn waarbinnen verschillende varianten, behoorlijk breed. Toch zou men in het 
lichtt van deze discussie kunnen beweren dat het merk betrekkelijk smal is, met 
alleenn merken in de productcategorie uiterlijke verzorging. 

2.1.22 Merkdiept e 
Vaakk voeren ondernemingen meerdere merken in dezelfde productcategorie. Dit 
verschijnsell wordt aangeduid met de term merkdiepte. Niet alleen Lancöme Paris 
biedtt bijvoorbeeld producten in de categorie haarverzorging, maar ook andere 
L'Oréall merken, zoals Redken en Garnier. In het merkportfolio van de L'Oréal 
groepp (figuur 2.1) is te zien dat de merkdiepte van de L'Oréal groep varieert van 
negenn (productcategorie haarverzorging) tot één (productcategorieën kleding en 
accessoiress en interieurdesign). De belangrijkste reden om meerdere merken te 
voerenn binnen één categorie is het veroveren van meerdere marktsegmenten. 
Doelgroepenn die zich niet aangetrokken voelen tot het ene merk, kiezen misschien 
well voor het andere merk. Zo worden consumenten weggehouden van de concur-
rentie.. De verschillen tussen de merken kunnen onder andere zijn gebaseerd op 
verschillendee prijssegmenten, distributiekanalen of geografische markten (Keiler, 
1998).. Merkdiepte is een kenmerk van het merkportfolio. 

Merkdieptee is het aantal merken van een onderneming binnen dezelfde pro-
ductcategorie. . 

Zowell de merkbreedte als de merkdiepte bepalen de omvang van het merkportfo-
lio.. Hoe meer productcategorieën en productlijnvarianten (merkbreedte) en hoe 
meerr merken binnen één categorie (merkdiepte), hoe omvangrijker het merkport-
folio.. Ervan uitgaand dat gezichtsverzorging, lichaamsverzorging, haarverzorging, 
geuren,, make-up, kleding en accessoires en interieurdesign zeven verschillende 
productcategorieënn zijn, heeft de L'Oréal groep met duizenden productlijnvarian-
tenn binnen honderden productlijnen verdeeld over zestien hoofdmerken, een zeer 
omvangrijkk merkportfolio. 
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2.22 Merkarchitectuur 
Zoalss vele merkconcepten is merkarchitectuur een ambigu begrip, dat door ver-
schillendee auteurs op verschillende manieren wordt gebruikt. Rajagopal en 
Sanchezz (2004, p. 233) definiëren merkachitectuur als: "an integrated process of 
brandd building through establishing brand relationships among branding options 
inn the competitive environment." Anderen gebruiken de term merkarchitectuur 
voorr "the way of using naming and communications to create an effective and sup-
portivee relationship between the disparate elements" (Admap, 2001, p. 14). De eer-
stee definitie is veelomvattend en lijkt te doelen op het managen van een merkport-
folio.. De tweede definitie lijkt meer tactisch, in die zin dat instrumenten als merk-
naamm en merkcommunicatie centraal staan. Tijdens een lezing werd Aaker (2004b) 
dee vraag gesteld wat het verschil was tussen 'brand portfolio strategy' (de titel van 
zijnn nieuwste boek) en 'brand architecture'. Het antwoord luidde dat de twee 
begrippenn eigenlijk door elkaar worden gebuikt om hetzelfde concept weer te 
geven,, namelijk: de structuur van het merkportfolio, de breedte en functies van de 
merkenn en de onderlinge relaties (Aaker, 2004a, 2004b). In dit proefschrift wordt 
dee merkarchitectuur als iets wezenlijk anders beschouwd dan de merkportfolio-
strategie,, maar ligt het wel in het verlengde ervan. Terwijl de merkportfoliostrate-
giee de merkkeuzes bevat die alle producten en diensten van een onderneming 
betreffen,, bevat de merkarchitectuur de merkkeuzes voor één product of dienst: 

Dee merkarchitectuur is de samenstelling van de merknaam van een product of 
dienst,, bestaande uit één merk of een combinatie van merksoorten, en de 
prominentiee van die merksoorten. 

2.2.11 Merkcombinat i e 
Wiee in de schappen van de supermarkt kijkt naar de producten en hun verpakkin-
gen,, ziet dat veel producten meer dan één merk dragen. Vifit Optimel Aard-
bei/Kerss van Campina draagt een merknaam met maar liefst vier elementen. Cam-
pinaa is de naam van de onderneming die de zuiveldrank produceert: het corporate 
merk.. Vifit is één van de individuele merken van Campina. Zo voert Campina naast 
Vifitt onder andere ook de individuele merken Mona, Yogho'Yogho! en Milner. 
Optimell is een submerk dat aanduidt dat het hier gaat om een speciale productlijn 
zonderr toegevoegde suikers, met extra vitaminen en calcium. Het label Aard-
bei/Kerss ten slotte, laat de zuiveldrinker weten welke smaak hij kan verwachten. 
Allee elementen van de totale merknaam voegen informatie toe aan het product en 
dee meeste representeren een bepaalde betekenis. De frisheid van Campina, de 
gezondheidd van Vifit en de speciale kenmerken van Optimel geven de zuiveldrank 
eenn totaaluitstraling die anders is dan de uitstraling van Fristi of Breaker. Daarmee 
onderscheidtt zij zich van andere merken, maar ook van andere productlijnen van 
Vifit,, zoals Vifit Vitamel en Vifit Calcimel. Niet alleen fast moving consumer goods 
(fmcg's)) die in de supermarkt worden verkocht, maar ook duurzame goederen en 
dienstenn kunnen een combinatie van merken als naam hebben. Of het nu de 
Hewlettt Packard OfficeJet 590, Liga Milkbreak Melk van Lu (van Danone), 
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Koersplann van Spaarbeleg (100% dochter van Aegon), of de Pullman Gold Edition 

betref t ,, alle merkcombinat ies kunnen worden opgebouwd uit de vier eerder 

genoemdee bouwstenen corporate merk, individueel merk, submerk en label (Bath, 

Kelley,, & O'Donnel l , 1998; Franzen, 2000; Kok, 1997; Saunders & Guoqun, 1996). 

Eenn corporate merk ident i f iceert de onderneming achter producten, diensten en 

merken.. Franzen (2000) onderscheidt drie soorten corporate merken. Een 'volledig 

corporatee merk' wo rd t zowel in de financiële en arbeidsmarkt, als in de consu-

mentenmark tt gebruikt . Voorbeelden hiervan zijn KLM en Philips. Een 'beperkt cor-

poratee merk' word t wel gebru ik t in de financiële en arbeidsmarkt, maar niet op de 

consumentenmarkt .. Procter & Gamble en Unilever zijn van oorsprong beperkte 

corporatee merken. Een 'divisiemerk' is de naam van een business unit die als een 

ondernemingg funct ioneer t , maar niet zelfstandig in de financiële markt opereert, 

zoalss Tempo Team en Postbank. De dr iedel ing is geschikt om de zichtbaarheid van 

ondernemingenn in de verschillende markten in kaart te brengen. In dit onderzoek 

wordenn business units echter niet als corporate merken, maar als individuele mer-

kenn van een onderneming beschouwd. Een individueel merk is een zogenaamd 

'stand-alone'' merk. Het wo rd t zelfstandig en eventueel in combinat ie met een cor-

poratee merk, submerk of label gebruikt. Het individuele merk is voor de consu-

mentt vaak de belangri jkste betekenisdrager, o fwel de 'driver' van een product of 

dienst.. Deze merksoort w o r d t ook we l met de term 'master brand' aangeduid 

(Aaker,, 2004a). Een submerk is een merk dat ondergeschikt is aan een individueel 

off corporate merk. Het voegt een eigen betekenis toe aan het product of de 

dienst,, maar het w o r d t nooi t zelfstandig gebruikt . Een label voegt informat ie toe 

waarmeee het product of de dienst zich onderscheidt ten opzichte van andere pro-

ductenn of diensten van hetzel fde merk (Van Raaij & Schoonderbeek, 1993). Hoewel 

hett label hier als vierde element in de merkcombinatie word t beschouwd, is het 

eigenli jkk geen merk. Een merk is eigendom van de onderneming, terwi j l een label 

eenn generieke productaanduid ing is in normale taal , die niet kan worden geclaimd 

doorr één aanbieder. Het verschil tussen een submerk en een label is niet erg dui-

del i jk.. Het is soms moei l i jk te herkennen of iets een submerk is of een label. Enkele 

aanwi jz ingenn zi jn: 

 Een submerk voegt meestal een symbolische waarde toe aan het product. 

 Een submerk is vaak een creatieve naam, terwi j l een label een gewone 

beschrijvingg is. 

 Een submerk heeft soms een eigen logo, een label meestal niet. 

 Een label kan niet als merk worden beschermd, omdat het een 'gewoon ' 

woordd is. 

 Een label representeert vaak een type of een smaak-, geur-, of verpakkings-

variant. . 

 Als men alleen een submerk kri jgt gepresenteerd, weet men gemakkeli jker 

bijj we lk individueel merk het hoort dan wanneer men alleen een label kri jgt 

gepresenteerd. . 
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Dee vier bouwstenen - corporate merk, individueel merk, sub merk en label - kun-
nenn op allerlei manieren worden gecombineerd. Verschillende auteurs opperen 
typologieënn van merkcombinaties (Bath et al., 1998; Franzen, 2000; Kok, 1997; 
Laforett & Saunders, 1994; Saunders & Guoqun, 1996). In wezen verschillen deze 
niett zoveel van elkaar. Door de typologieën te vergelijken, te combineren en aan 
tee passen, is de typologie van merkcombinaties ontstaan die in box 2.1 is weer-
gegeven. . 

Boxx 2.1 Typologi e van merkcombinatie s 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

9. . 

10. . 

11 . . 

12. . 

Corporate e 

Corporate e 

Corporate e 

Corporate e 

Corporate e 

Corporate e 

Corporate e 

Corporate e 

Individuee e 

Individuee e 

Individuee e 

Individuee e 

merk k 

merkk + 

merkk + 

merkk + 

merkk + 

merkk + 

merkk + 

merkk + 

II merk 

II merk 

II merk 

II merk 

submerk k 

label l 

submerkk + label 

individueell merk 

individueell merk + submerk 

individueell merk + label 

individueell merk + submerk + label 
/ / 

ff submerk 

ff label 

ff submerk + label 

2.2.22 Merkprominent i e 
Dee merkcombinaties die in box 2.1 zijn weergegeven kennen verschillende ver-
schijningsvormen.. Zo kunnen zij op productverpakkingen worden afgebeeld, op 
briefpapierr en in reclame-uitingen. Naast de vraag welke merken worden afge-
beeldd is een belangrijke vraag hoe prominent deze merken (ten opzichte van 
elkaar)) worden afgebeeld. De prominentie van het merk geeft immers aan hoe 
belangrijkk de zender het merk vindt en wellicht hoe belangrijk het merk voor de 
ontvangerr is (Duncan, 2002). Naast de merkcombinatie is de merkprominentie dus 
eenn belangrijk element van de merkarchitectuur. Wanneer een product of dienst 
doorr één merk wordt vertegenwoordigd, is dit merk uiteraard automatisch het 
meestt prominente merk. De merkprominentie speelt pas een rol als er meer dan 
tweee merken worden gebruikt om een product of dienst aan te duiden. Dit is het 
gevall bij de combinaties 2 tot en met 8 en 10 tot en met 12 in box 2.1. Omdat een 
labell meestal alleen een generieke productbeschrijving geeft, wordt verwacht dat 
eenn label niet snel het meest prominente element van de merkcombinatie zal zijn. 
Hett ontbreekt echter aan onderzoek naar de merkprominentie van merksoorten 
omm het label uit te sluiten als meest prominente element. Box 2.2 geeft de typolo-
giee van merkarchitecturen weer, rekening houdend met merkprominentie. Het vet 
gedruktee merk in de merkcombinatie is het meest prominent. 
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Boxx 2.2 Typologi e van merkarchitecture n 

1. . 

2a. . 

2b . . 

3a. . 

3b . . 

4a. . 

4b . . 

4c. . 

5a. . 

5b . . 

6a. . 

6b . . 

6c. . 

la. la. 

7b . . 

7c. . 

8a. . 

8b . . 

8c. . 

8d . . 

9. . 

10a. . 

10b. . 

11a. . 

11b. . 

12a. . 

12b. . 

12c. . 

Corporat ee mer k 

Corporat ee mer k + submerk 

Corporatee merk + submer k 

Corporat ee mer k + label 

Corporatee merk + labe l 

Corporat ee mer k + submerk + 

Corporatee merk + submer k + 

Corporatee merk + submerk + 

Corporat ee mer k + ind iv iduee l 

Corporatee merk + individuee l 

Corporat ee mer k + ind iv iduee l 

Corporatee merk + individuee l 

Corporatee merk + ind iv iduee l 

Corporat ee mer k + ind iv iduee l 

Corporatee merk + i nd iv iduee l 

Corporatee merk + ind iv iduee l 

Corporat ee mer k + ind iv iduee l 

Corporatee merk + individuee l 

Corporatee merk + ind iv iduee l 

Corporatee merk + ind iv iduee l 

Individuee ll  mer k 

Individuee ll  mer k + submerk 

Ind iv idueell merk + submer k 

Individuee ll  mer k + label 

Ind iv idueell merk + labe l 

Individuee ll  mer k + submerk + 

Ind iv idueell merk + submer k + 

Ind iv idueell merk + submerk + 

abel l 

label l 

abel l 

merk k 

mer k k 

merkk + submerk 

merkk  + submerk 

merkk + submer k 

merkk + label 

merkk  + label 

merkk + label 

merkk + submerk + 

merkk  + submerk + 

merkk + submer k + 

merkk + submerk + 

label l 

label l 

labe l l 

label l 

label l 

label l 

labe l l 

Vett ged ruk t = meest p r o m i n e n te merk in de merkcombina t ie . 

2.33 Merkfuncties 
Naastt merkbreedte, merkdiepte en merkarchitectuur is ook het begrip merkfunc-
tiee belangrijk om de relaties tussen merken in het merkportfolio te begrijpen. 
Merkenn kunnen verschillende rollen spelen in het merkportfolio. Zo kan het cor-
poratee merk op zichzelf staan, maar kan het ook fungeren als ondersteuning van 
hett individuele merk {'endorsement'). Kapferer (1992) presenteerde als één van de 
eerstenn zes soorten relaties tussen producten en merken, door hem 'branding stra-
tegies'' genoemd. In de eerste strategie heeft het merk slechts een relatie met één 
product.. Dit merk noemt Kapferer een 'product brand'. Tegenwoordig zijn nog 
maarr weinig merken exclusief verbonden aan één product. Het eerder genoemde 
Chocomell is hiervan een voorbeeld. In de tweede strategie is het merk verbonden 
aann een productlijn, een verzameling soortgelijke producten die elkaar al dan niet 
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aanvullen.. Een voorbeeld van zo'n 'line brand' is Poême, met de soortgelijke pro-
ductenn eau de parfum en deodorant. De derde strategie is die van de 'range 
brand'.. Dit merk is verbonden aan een scala van producten met dezelfde positio-
nering,, zoals bijvoorbeeld 'specialist in beauty care' (Clarins). In de vierde strategie 
diee Kapferer (1992) presenteert, heeft het merk een overkoepelende functie. 
Onderr zo'n 'umbrella brand' hangen producten uit verschillende categorieën die 
iederr hun eigen positionering hanteren. Het eerder genoemde Yamaha is een 
voorbeeldd van een umbrella brand. Het heeft zowel motoren, piano's en DVD-
recorderss als beamers, gitaren en televisies in het assortiment. De vijfde strategie is 
diee van de 'source brand'. De source brand lijkt veel op de umbrella brand, maar 
hierbijj dragen producten, naast het corporate merk, ook een eigen merknaam. 
Vee!! parfums maken gebruik van een source brand strategie. Anaïs Anaïs en Noa 
hebbenn ieder een eigen karakter, maar delen de romantiek van hun 'source' 
Cacharel.. Ten slotte beschrijft Kapferer de 'endorsing brand'. Dit merk geeft goed-
keuringg aan het individuele merk, zoals Nestlé aan Kitkat en Danone aan Actimel, 
hoewel,, volgens Kapferer (1992), de consument vaak niet weet wie de endorser 
achterr het merk is en er geen sprake is van waardetoevoeging. Dat laatste is, ruim 
tienn jaar nadat Kapferer zijn strategieën beschreef, enigszins verouderd. Zoals 
gezegd,, wordt de moderne consument steeds kritischer en is hij steeds meer geïn-
teresseerdd in de onderneming achter het merk. De reputatie en de waarden van de 
endorserr worden geacht het vertrouwen in individuele merken te vergroten en 
positievee associaties toe te voegen (Brown, 1998; Brown & Dacin, 1997; Maathuis, 
1999). . 

Naa Kapferer (1992) hebben ook andere auteurs zich gebogen over de relatie tus-
senn merk en product, resulterend in soortgelijke indelingen, inmiddels merksyste-
menn of merkhiërarchieën genoemd (o.a. Aaker, 1996; Franzen, 2000; Keiler, 1998; 
Laforett & Saunders, 1994). Zoals te zien in tabel 2.1, waarin ter illustratie enkele 
indelingenn chronologisch zijn opgenomen, zijn er toevoegingen gedaan en wor-
denn de concepten soms anders benoemd. 

Zoalss te zien is in tabel 2.1, noemt Keiler (1998) een line brand een 'individual 
brand'.. Hij bedoelt hiermee iets anders dan Franzen (2000), die ook een individu-
eell merk onderscheidt. Volgens Franzen is een individueel merk een merk dat niet 
associatieff met een onderneming is verbonden. Laforet en Saunders (1994) noe-
menn dit een 'family brand'. Zij voegen tevens 'mono brand', 'house brand', 'corpo-
ratee brand', 'virtual brand' en 'sub-brand' toe. Een mono brand is een zelfstandig 
merk,, vergelijkbaar met het individuele merk van Franzen (2000). Een house brand 
beschrijvenn Laforet en Saunders (1994) als de naam van een divisie (divisiemerk). 
Mett een corporate brand wordt door iedereen hetzelfde bedoeld: de naam van de 
onderneming.. Wat Laforet en Saunders (1994) een virtual brand noemen, noemen 
anderenn een sub brand. Een description is gelijk aan een label. Een sub-brand vol-
genss Laforet en Saunders (1994) is echter het minst prominente merk in de merk-
combinatie.. Dit kunnen alle soorten merken zijn. Aaker (1996) voegt 'branded 
feature'' toe. Een branded feature is een belangrijke toevoeging aan een product 
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diee de consument een reden geeft het product te kopen. Voorbeelden zijn 
Goretex,, NutraSweet, Intel en Lycra. Voor veel mensen is een computer niet goed 
genoegg als er geen 'Intel inside' op staat en weinig vrouwen kopen nog panty's 
zonderr Lycra. Keiler (1998) noemt dit soort merken 'modifiers'. Vaak zijn deze mer-
kenn geen eigendom van de onderneming die het product op de markt brengt en 
komenn ze dus niet voor in het eigen merkportfolio. Franzen (2000) noemt deze 
vormm van branding 'co-branding'. Co-branding wil zeggen dat twee merken van 
verschillendee producenten worden samengevoegd. Een 'house brand' in de bete-
keniss van Franzen (2000) is een merknaam die ooit een organisatorische eenheid 
vertegenwoordigdee en nu slechts nog een herkomst (huis). 'Schuilmerken' zijn 
merkenn waarvan de aanbieder doelbewust de associatie tussen merk en onderne-
mingg vermijdt. 

Tabell 2.1 Inde l ingen van merkfunct ies 

Kapferer(1992) ) 

Productt brand 

Linee brand 

Rangee brand 

Umbrellaa brand 

Sourcee brand 

Endorsingg brand 

Laforett & 

Saunderss (1994) Aaker(1996) ) Keilerr (1998) Franzenn (2000) 

++ Mono brand 

++ Family brand 

++ House brand 

++ Corporate brand 

++ Virtual brand 

++ Description 

++ Sub-branda 

== Productmerkb 

Productt line brand = Individual brand = Ujnmerkb 

Rangee brand = Family brand = Paraplu/familiemerk 

-- Herkomstmerkb 

== Oudermerk 

== Endorsement merk 

== Individueel merk 

== Stand-alone merk 

== Divisiemerk 

Corporatee brand = Corporate brand = Corporate merk 

Subb brand - = Submerk 

== Label 

Brandedd feature = Modif ier == Co-brand 

++ House brand 

++ Schuilmerk 

++ Toevoeging ten opz ichte van de eerdere opsommingen in de l inkergelegen ko lommen. 

== (Andere benaming voor) hetze l fde concept in dezel fde ri j van de l inkerge legen 

k o l o m m e n . . 

-- Au teu r ondersche id t de merkfunct ie n ie t , t e rw i j l andere auteurs d i t wel doen . 
aa Een sub-brand is volgens Laforet en Saunders (1994) het minst p rominen te merk in de 

merkcomb ina t iee (d i t kunnen alle merksoorten zi jn) . 
bb Deze merken categor iseer t Franzen (2000) naar merkbreedte : p roductmerken en 

l i j nmerkenn z i jn ca tegor iemerken , paraplu- en fami l i emerken zi jn domeinmerken en 

he rkomstmerkenn z i jn mu l t i dome inmerken . 
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Dee concepten merkbreedte, merksoort en merkfunctie worden in de indelingen 
vann de verschillende auteurs nogal eens door elkaar gebruikt. Of iets een product 
brandd is of een line brand, zegt iets over de breedte: het tweede merk is breder 
dann het eerste. Een range brand, source brand, umbrella brand en endorsing 
brandd kunnen echter allemaal even breed zijn, dat wil zeggen, evenveel product-
categorieënn en productlijnvarianten vertegenwoordigen. Het corporate merk en 
hett individuele merk kunnen zowel de functie van een range brand hebben als van 
eenn source brand of umbrella brand. Het corporate merk kan daarnaast ook een 
endorsementfunctiee hebben. Kortom, voor corporate en individuele merken zijn 
bijnaa alle breedtes en functies mogelijk. Labels en submerken daarentegen zijn per 
definitiee smal en vervullen geen van de beschreven merkfuncties. In figuur 2.3 vor-
menn de dimensies merkbreedte (smal/breed) en merkfunctie (range/umbrella) een 
matrix,, waarin voorbeelden van (corporate en individuele) merken zijn geplaatst. 
Yamahaa is een breed corporate merk met verschillende positioneringen per pro-
ductcategoriee (umbrella brand). Clarins (gezichtsverzorging) is een smal individu-
eell merk met maar één positionering (range brand). Tussen deze uitersten kunnen 
allerleii merken op de dimensies merkbreedte en merkfunctie worden geplaatst. 
Merkenn in het midden van de matrix zijn breed noch smal en combineren de eigen 
positioneringg met de positioneringen van ondergeschikte merken (source brand). 
Eenn zeer smal merk vertegenwoordigt per definitie geen umbrella brand, aange-
zienn het slechts één product(categorie) en dus één positionering voert. Het grijze 
vlakk linksboven in de matrix illustreert dit. leder corporate merk op elke positie in 
dee matrix kan een endorsementfunctie hebben. 

Figuurr 2.3 Matri x met dimensie s merkbreedt e en merkfuncti e 

Smal l 
(Product) ) 

Umbrella a 
(Verschillendee positioneringen) 

^YAMAH A A 

i4CCOR i4CCOR 

C L A R I N S S 

' f f 
FORTIS S 

Breed d 
(Multi-domein) ) 

it it 
Range e 

(Eénn positionering) 
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Inn de literatuur wordt nog een andere merkfunctie beschreven: de driver functie. 
Dee driver functie reflecteert de mate waarin een merk het consumentenkeuzepro-
ces,, de aankoop en de gebruikservaring stuurt. Het is het merk dat wordt 
genoemdd wanneer je iemand vraagt welk merk hij of zij heeft gekocht (Aaker & 
Joachimsthaler,, 2000). Vaak is het individuele merk de driver, maar ook het corpo-
ratee merk, het submerk of het label kan een doorslaggevende rol spelen in het 
keuzeproces.. Welk merk de driver rol vervult, kan bovendien van segment tot seg-
mentt verschillen. Voor fervente Apple gebruikers is het feit dat Apple de iPod 
heeftt ontworpen wellicht een belangrijke reden om het apparaat te kopen. Apple 
vervultt voor hen de driver functie. Anderen geven minder om Apple, maar kopen 
dee iPod omdat het een hippe en innovatieve muziekspeler is. Nu de concurrentie 
ookk dergelijke producten op de markt brengt, zal deze groep het waarschijnlijk 
minderr belangrijk vinden om per se de iPod te hebben. Apple vervult voor hen niet 
dee driver functie. 

2.44 Merkportfoliostrategieën 
Theorievormingg omtrent merkportfoliostrategieën begon eind jaren tachtig toen 
Olinss (1989) zijn drie branding modellen presenteerde. Waarschijnlijk had Olins 
nogg nooit van het woord 'merkportfoliostrategie' gehoord; hij kwam uit de 
designwereldd en richtte zich met zijn branding modellen op de visualisatie van cor-
poratee identity. Toch zijn Olins' modellen zeer toepasbaar op het concept merk-
portfoliostrategiee en vormen ze de basis voor andere typologieën van merkportfo-
liostrategieën.. Tabel 2.2 geeft een overzicht van typologieën die door verschil-
lendee auteurs worden beschreven. 

2.4.11 Typologieë n van merkportfol iostrategieë n 
Olinss (1989) onderscheidt drie branding modellen, in onze terminologie: drie 
merkportfoliostrategieën,, die de relatie tussen het corporate merk en individuele 
merkenn beschrijven. Het eerste model is het 'monolitic model'. In dit model heb-
benn alle producten van een onderneming dezelfde merknaam, namelijk het corpo-
ratee merk. Virgin en Philips zijn hiervan voorbeelden. In het tweede model, het 
'endorsedd model', wordt het individuele merk ondersteund door het corporate 
merk.. Lancöme ondersteunt Miracle, Fortis ondersteunt Mees Pierson en Achmea 
ondersteuntt Avéro. In het 'branded model' ten slotte, heeft ieder product een 
eigen,, individuele merknaam. Het corporate merk wordt niet aan het individuele 
merkk verbonden. Voorbeelden zijn de meeste producten van Procter & Gamble. 
Febreze,, Head & Shoulders en Pampers zijn individuele merken die op zichzelf 
staann en geen ondersteuning hebben van het corporate merk. 

Tabell 2.2 laat zien dat er redelijke consensus bestaat tussen de auteurs met betrek-
kingg tot de mogelijke merkportfoliostrategieën, hoewel de meeste auteurs een 
eigenn terminologie gebruiken. Kapferer (1992) noemt de twee uitersten van Olins' 
(1989)) strategieën bijvoorbeeld de 'mono brand strategy' en de 'multi brand stra-
tegy'.. In de mono brand strategy dragen alle producten van een onderneming de 

44 4 M E R K P O R T F O L I O S T R A T E G I E Ë N ::  EEN R A A M W E R K 



Tabell 2.2 Overzich t van typologieë n van merkportfoliostrategieë n doo r verschillend e auteur s 

Auteur(s ) ) 
Olinss (1989) 

Kapferer(1992) ) 

Typologi e e 
1.. Monolithic model 
2.. Endorsed model 
3.. Branded model 
1.. Mono brand strategy 
2.. Multi brand strategy 

Holzhauerr (1992) 1. Multi merkstrategie 
2.. Mono-multi strategie 
3.. Multi-mono strategie 
4,, Mono merkstrategie 

Laforett & Saunders (1994) 1. Corporate dominant 
a.. Corporate brands 
b.. House brands 

2.. Mixed brands 
a.. Dual brands 
b.. Endorsed brands 

3.. Brand dominant 
a.. Mono brands 
b.. Furtive brands 

Vann Riel (1994) 1. Uniformiteit 
2.. Endorsement 
3.. Variëteit 

Saunderss & Guoqun (1996) 1. Mixed corporate brands 
2.. Mixed house brands 
3.. Mixed family branded 
4.. Mixed corporate endorsed 
5.. Mono brand 

Kokk (1997) 1. Monolitische identiteit 
2.. Monolitische identiteit plus productmerk 
3.. Ondersteunde merkidentiteit 
4.. Merkenidentiteit 

Aakerr & Joachimsthaler (2000) 1. House of brands 
a.. Not connected 
b.. Shadow endorser 

2.. Endorsed brands 
a.. Token endorsement 
b.. Linked name 
c.. Strong endorsement 

3.. Subbrands 
a.. Co-drivers 
b.. Master brand as driver 

4.. Branded House 
a.. Different identity 
b.. Same identity 

Douglas,, Graig, & Nijssen (2001) 

Petromellii & Morrison (2002) 

1.. Corporate dominant structure 
2.. Hybrid or mixed structure 
3.. Product dominant structure 
1.. Pooling 
2.. Trading 

Vann Riel (2003) 1. Strong endorsement 
2.. Medium endorsement 
3.. Weak endorsement 
4.. Stand alone 

Strebingerr (2004) 1. Corporate brand strategy (C-branding) 
2.. Product brand strategy (P-branding) 
3.. Target group brand strategy (T-branding) 
4.. Product and target-group-specific brand strategy (PT-branding) 
5.. Brand family strategy (F-branding) 
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corporatee merknaam, zoals in het monolitische model van Olins. De multi brand 
strategyy correspondeert met het branded model van Olins; producten hebben 
iederr een eigen merknaam. Ook Holzhauer (1992) gebruikt de termen mono en 
multii merkstrategie, maar verwarrend genoeg betekenen deze precies het tegen-
overgesteldee van de strategieën van Kapferer (1992). Holzhauer (1992) stelt 
bovendienn dat ondernemingen op twee manieren kunnen afwijken van de mono 
enn de multi merkstrategie. De eerste manier is het gebruik van submerken of 
labels,, zoals Renault Scenic. Dit noemt Holzhauer (1992) de multi-mono strategie. 
Dee tweede manier is het gebruik van merkextensies, waarbij een merk wordt over-
geheveldd naar een nieuwe productcategorie, zoals in Mars ijsjes en Camel kleding. 
Dezee strategie noemt Holzhauer (1992) de mono-multi strategie. Deze laatste stra-
tegiee lijkt niet te verschillen met de strategie waarin alle producten dezelfde merk-
naamm dragen. Het is dan ook niet duidelijk waarom Holzhauer (1992) deze strate-
giee apart onderscheidt. 

Volgenss Van Riel (1994) heeft de indeling van Olins (1989) het nadeel dat het 
accentt teveel wordt gelegd op de visualisering en naamgeving van de onderne-
mingg en haar producten en de gewenste uitstraling naar buiten toe. Hij stelt dat 
dee inhoudelijke aansturing van communicatie (een strakke inhoudelijke aanstu-
ringg door het hoofdkantoor versus volledige vrijheid van de business units) min-
stenss net zo belangrijk is. Desalniettemin hanteert Van Riel (1994) in zijn SIDOC-
modell een vergelijkbare driedeling als Olins: 'uniformiteit', 'endorsement' en 
'variëteit'.. Bij het uniformiteitmodel geeft de top van de organisatie strakke richt-
lijnenn met betrekking tot merknaamgeving, merkvormgeving, merksymboliek en 
merkcommunicatie-inhoud.. Bij het variëteitmodel is er juist sprake van volledige 
vrijheidd van de business units met betrekking tot communicatie. Het endorsement-
modell is een tussenvorm, waarbij de onderneming kiest voor een combinatie van 
aansturingg vanuit de top en zelfstandigheid van de business units. Feitelijk inte-
greertt Van Riel (1994) in het SIDOC-model enkele belangrijke determinanten van 
dee merkportfoliostrategie (waaronder de mate van centralisatie) met de strategie 
zelf.. Later onderscheidt Van Riel (2003; Van Riel & Berens, 2000) vier strategieën 
diee de lijn van uniformiteit via endorsement naar variëteit aanhouden: strong end-
orsement,, medium endorsement, weak endorsement en stand alone. 

Laforett en Saunders (1994), Saunders en Guoqun (1996), Aaker en Joachimsthaler 
(2000)) en Strebinger (2004) presenteren uitgebreidere typologieën van merkport-
foliostrategieën.. Toch blijft de lijn van één merk naar meerdere merken met 
endorsementt als tussenvorm zichtbaar. Laforet en Saunders (1994) introduceren 
subcategorieënn die de driedeling 'corporate dominant', 'mixed brands' en 'brand 
dominant'' specificeren. Saunders en Guoqun (1996) impliceren met hun typologie, 
waarinn vier van de vijf categorieën 'mixed' zijn, dat bijna alle strategieën eigenlijk 
gemengdee strategieën zijn. Aakeren Joachimsthaler (2000) onderscheiden in hun 
'Brandd Relationship Spectrum' vier hoofdstrategieën en negen substrategieën. De 
'housee of brands' en de 'branded house' strategieën komen overeen met respec-
tievelijkk de multi merkstrategie en de mono merkstrategie van Kapferer (1992). 
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Sommigee subcategorieën in de typologie van Aaker en Joachimsthaler (2000) heb-
benn betrekking op de mate van endorsement. Andere subcategorieën hebben ech-
terr betrekking op de mate waarin een merk de driverfunctie vervult en de mate 
waarinn door één merk verschillende positioneringen worden gehanteerd. Stre-
bingerr (2004) baseert het onderscheid tussen de vijf door hem voorgestelde strate-
gieënn op zowel de rol die het corporate merk speelt bij het creëren van eenheid 
tussenn verschillende producten als de mate waarin doelgroepen overeenkomen of 
verschillen.. C-branding is hetzelfde als mono branding, P-branding is hetzelfde als 
multii branding en F-branding is een vorm van dual of mixed branding. Wanneer 
verschillendee doelgroepen worden onderscheiden biedt volgens Strebinger (2004) 
T-brandingg uitkomst; elke doelgroep een eigen merk. Indien tegelijk ook product-
soortenn van elkaar moeten worden onderscheiden, oppert hij een combinatiestra-
tegie:: PT-branding, ofwel ieder product per doelgroep een eigen merknaam. Stre-
bingerr (2004) integreert hiermee determinanten van de merkportfoliostrategie, 
zoalss producttype en marktsegmentatie, met de strategie zelf. 

Hoewell bij merkportfoliobeleid de concepten merkbreedte, merkdiepte en merk-
functiee een belangrijke rol spelen, zijn de typologieën van merkportfoliostrate-
gieënn die zich voornamelijk richten op de relatie tussen het corporate merk en de 
onderliggendee individuele merken, submerken en labels het meest overzichtelijk. 
Hett meest interessant is de relatie tussen het corporate merk en het individuele 
merk.. In hoeverre is er in de termen van Van Riel (1995) sprake van uniformiteit of 
variëteit,, of in de termen van Kapferer (1992) van een mono merkstrategie of een 
multii merkstrategie? In de typologie van merkportfoliostrategieën die in het ver-
volgg van dit proefschrift als uitgangspunt dient, speelt het belang van het corpo-
ratee merk een grote rol. In deze typologie worden drie hoofdstrategieën onder-
scheidenn (zie figuur 2.4): de mono merkstrategie (of 'mono branding'), de endor-
sementt strategie (of 'endorsement branding') en de multi merkstrategie (of 'multi 
branding').. Submerken en labels kunnen in elke strategie aan elk merk of elke 
merkcombinatiee worden toegevoegd om een specifieke betekenis of variant aan 
tee duiden. 

Inn navolging van Kapferer (1992) houdt mono branding in dat alle producten van 
eenn onderneming dezelfde merknaam dragen. Een voorbeeld van deze strategie is 
Virgin;; alle producten en diensten dragen de Virgin merknaam, of het nu gaat om 
trouwjurken,, muzieklabels of luchtvaartmaatschappijen. De producten en dien-
stenn worden onderscheiden door het gebruik van submerken en labels, zoals 
Virginn Brides en Virgin Blue. Het tegenovergestelde van mono branding is multi 
branding.. Deze merkportfoliostrategie houdt in dat alle producten en diensten 
vann een onderneming een eigen, individuele merknaam krijgen. Procter & Gamble 
iss een typisch voorbeeld van een onderneming die haar producten onder eigen 
merknamenn op de markt brengt (Head & Shoulders, Febreze en Pampers). 
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Figuurr 2.4 Merkportfoliostrategie: relatie tussen belang corporate merk en individuele 

merken n 

Belangg van het 
corporatee merk 

groott ' ^ 

klein n 

dfc> > 
Centraal Centraal 

beheer beheer 

VföïSSL--
"^Mee^Pierson n 

thee Private Bankers of Fortis 

endorsement t multi i 
Typee strategie 

Dee mono en de mult i merkstrategie kunnen worden beschouwd als de twee uiter-

stenn van een cont inuüm. Naarmate de strategie op het cont inuüm verschuift van 

monoo naar mul t i branding, neemt het belang van het corporate merk in de merk-

architectuurr af en neemt het belang van het individuele merk toe. Het idee van 

eenn cont inuüm impliceert dat er ook tussenvormen zijn, waarbi j het corporate 

merkk erg belangri jk of een beetje belangri jk is. Bij zo'n tussenvorm is er sprake van 

eenn combinat ie van het corporate merk en het individuele merk: endorsement 

branding.. Dit kan variëren van een zwakke to t een sterke endorsement. Zo is het 

corporatee merk Achmea sterk aanwezig in de communicat ie-ui t ingen van Centraal 

Beheer.. Het corporate merk maakt zelfs deel uit van de individuele merknaam: 

Centraall Beheer Achmea. Een andere, minder sterke vorm van endorsement is de 

zogenaamdee 'a l ignment ' of 'linked name' strategie (substrategie 2b van Aaker en 

Joachimsthaler,, 2000). Het individuele merk word t door middel van het corporate 

logoo of de corporate merknaam aan het corporate merk gekoppeld. Zo is het logo 

vann Holland Internat ional met de 'TUI smile' gebaseerd op het logo van corporate 

merkk Wor ld of TUI en is Nescafé een verwijzing naar het corporate merk Nestlé. 

Hett nadeel van deze strategie is dat mensen het corporate element in het logo of 

dee merknaam van het individuele merk wel moeten herkennen, wi l de link met de 

ondernemingg duidel i jk zi jn. Een zwakke vorm van endorsement, te vergeli jken 

mett 'weak endorsement ' volgens Van Riel (2003) en ' token endorsement' (substra-

teg iee 2a) volgens Aaker en Joachimsthaler (2000), houdt in dat het individuele 

merkk centraal staat en het corporate merk een ondergeschikte rol speelt. Er word t 

slechtss vermeld dat het individuele merk onderdeel is van of behoort bij de onder-

neming,, zoals in 'MeesPierson, the Private Bankers of Fortis'. 
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Dee mono merkstrategie moet niet worden verward met corporate branding, hoe-
well de twee concepten op elkaar lijken en met elkaar te maken hebben. Corporate 
brandingg is "the process of creating and maintaining a favorable reputation of the 
companyy and its constituent elements, by sending signals to stakeholders using the 
corporatee brand" (Maathuis, 1999, p. 5). Zowel mono branding als endorsement 
brandingg gebruiken het corporate merk en lijken hiermee corporate branding 
strategieënn te zijn. Corporate branding heeft echter als voornaamste doel een 
positievee ondernemingsreputatie te bewerkstelligen bij stakeholders als aandeel-
houders,, media en tussenhandel. Corporate branding kan altijd worden ingezet, 
ongeachtt de merkportfoliostrategie. Zelfs bij een multi merkstrategie kan corpo-
ratee branding voorkomen. Wel dragen mono en endorsement branding, vanwege 
dee meer of minder prominente aanwezigheid van het corporate merk, meer bij 
aann het doel van corporate branding dan multi branding. 

2.4.22 De relat i e tusse n merkport fo l iostrategi e en merk -
architectuu r r 

Dee verschillende merkportfoliostrategieën hebben consequenties voor de merk-
architecturenn die kunnen worden gebruikt. Niet iedere merkarchitectuur kan in 
allee strategieën worden toegepast. De merkarchitectuur is in principe afhankelijk 
vann de gekozen positie op het continuüm. In box 2.2 waren de merkarchitecturen 
weergegevenn die met de vier merksoorten kunnen worden gemaakt. Box 2.3 geeft 
dezee merkarchitecturen nogmaals weer en laat zien welke merkarchitecturen kun-
nenn worden gebruikt bij de drie merkportfoliostrategieën. 

Inn een mono merkstrategie komen per definitie geen individuele merken voor. Alle 
productenn en diensten dragen immers de corporate merknaam, met of zonder sub-
merkk of label {merkarchitectuur 1 t/m 4c). Met andere woorden, als er naast het 
corporatee merk een individueel merk voorkomt in een merkportfolio is er geen 
sprakee van mono branding. In een multi merkstrategie komen juist géén corporate 
merkenn voor als aanduiding voor producten en diensten (9 t/m 12c). In een endor-
sementt strategie komt het niet voor dat het individuele merk of het corporate 
merkk zelfstandig wordt gebruikt. Zij worden altijd gecombineerd (5a t/m 8d). 

Figuurr 2.5 geeft de drie merkportfoliostrategieën weer in de vorm van merkport-
folio'ss met voorbeelden van merkarchitecturen. 
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Boxx 2.3 Typologi e van merkportfoliostrategieë n (A, B, C) en merkarchitecture n (1 t / m 12) 

A.. Mono merks t ra teg ie 

B.. Endorsement s t ra teg ie 

c.. M u l t i merks t ra teg ie 

1. . 

2a. . 

2b. . 

3a. . 

3b. . 

4a. . 

4b. . 

4c. . 

5a. . 

5b. . 

6a. . 

6b. . 

6c. . 

7a. . 

7b. . 

7c. . 

8a. . 

8b. . 

8c. . 

8d d 

9. . 

10a. . 

10b. . 

11a. . 

11b. . 

12a. . 

12b. . 

12c. . 

Corporat ee mer k 

Corporat ee mer k + submerk 

Corporatee merk + submer k 

Corporat ee mer k + label 

Corporatee merk + labe l 

Corporat ee mer k + submerk + label 

Corporatee merk + submer k + label 

Corporatee merk + submerk + labe l 

Corporat ee mer k + ind iv iduee l merk 

Corporatee merk + individuee l mer k 

Corporat ee mer k + ind iv idueel merk + submerk 

Corporatee merk + individuee l mer k + submerk 

Corporatee merk + ind iv iduee l merk + submer k 

Corporat ee mer k + ind iv iduee l merk + label 

Corporatee merk + individuee l mer k + label 

Corporatee merk + ind iv iduee l merk + labe l 

Corporat ee mer k + ind iv iduee l merk + submerk + 

Corporatee merk + individuee l mer k + submerk + 

Corporatee merk + ind iv idueel merk + submer k + 

Corporatee merk + ind iv iduee l merk + submerk + 

Individuee ll  mer k 

Individuee ll  mer k + submerk 

Individueell merk + submer k 

Individuee ll  mer k + label 

Individueell merk + labe l 

Individuee ll  mer k + submerk + label 

Individueell merk + submer k + label 

Individueell merk + submerk + labe l 

label l 

label l 

label l 

labe l l 

Vett ged ruk t = meest p rom inen te merk in de merkcombina t ie . 

Figuurr 2.5 Dri e merkportfoliostrategieë n 
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2.55 Conclusi e 
Merkportfoliostrategieënn zijn gerelateerd aan de in dit hoofdstuk beschreven con-
ceptenn merkbreedte, merkdiepte, merkarchitectuur en merkfunctie. Deze concep-
tenn hebben alle betrekking op de relaties tussen corporate merken en individuele 
merken,, submerken en labels en op de relaties tussen de merken en de product-
categorieënn die zij voeren. In feite zijn merkportfoliostrategieën tegelijk het resul-
taatt en het fundament van de keuzes omtrent deze concepten. De in dit proef-
schriftt gehanteerde definitie van merkportfoliostrategie stelt de relatie tussen het 
corporatee merk en de individuele merken van een onderneming centraal: 

Eenn merkportfoliostrategie representeert de keuze met betrekking tot de 
matee waarin het corporate merk als endorser dient voor de individuele mer-
kenn van de onderneming. 

Inn de literatuur bestond nog geen overzicht van de belangrijkste begrippen en 
typologieënn volgens verschillende auteurs met betrekking tot merkportfoliostrate-
gieën.. Dit hoofdstuk biedt zo'n overzicht en is daarmee een aanvulling op de 
bestaandee literatuur. Daarnaast vormen de concepten en typologieën in dit hoofd-
stukk een raamwerk waarbinnen merkportfoliostrategieën in de praktijk kunnen 
wordenn onderzocht. Ten eerste zijn de concepten merkbreedte en merkdiepte 
behandeld.. Merkbreedte wordt bepaald door het aantal productcategorieën en 
hett aantal varianten binnen productlijnen die onder één merknaam worden 
gevoerd.. Merkbreedte is dus een kenmerk van het merk; het merk is breed of smal. 
Merkdieptee wordt bepaald door het aantal merken van een onderneming binnen 
dezelfdee productcategorie. Merkdiepte is een kenmerk van het merkportfolio; het 
merkportfolioo is diep of ondiep. 

Tenn tweede is aandacht besteed aan het begrip merkarchitectuur. De merkarchi-
tectuurr is de samenstelling van de merknaam van een product of dienst en bestaat 
uitt één merk of een combinatie van merken. Vier merksoorten zijn onderscheiden 
alss de bouwstenen van een merkcombinatie: het corporate merk, het individuele 
merk,, het submerk en het label. Van deze vier is het label strikt gezien geen merk, 
maarr een productbeschrijving in normaal taalgebruik. Naast de merkcombinatie is 
dee merkprominentie een belangrijk element van de merkarchitectuur. Een typolo-
giee van merkarchitecturen is gepresenteerd waarbij rekening is gehouden met 
mogelijkee combinaties van merksoorten en verschillende merkprominenties. 

Tenn derde is een overzicht gegeven van de in de literatuur beschreven merkfunc-
ties.. Opvallend was dat sommige auteurs de begrippen merkbreedte, merksoort en 
merkfunctiee door elkaar gebruiken wanneer zij de functies van merken beschrij-
ven.. In dit hoofdstuk is beschreven dat de begrippen weliswaar samenhangen, 
maarr verschillende concepten vertegenwoordigen. 
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Tott slot is een overzicht gegeven van de typologieën van merkportfoliostrategieën 
diee verschillende auteurs hanteren. Hoewel de precieze invulling van de typologie 
perr auteur verschilt, zijn alle typologieën gebaseerd op de vraag of één merk of 
meerderee merken worden gebruikt om de producten en diensten van een onder-
nemingg te vertegenwoordigen. In het vervolg van dit proefschrift staan drie merk-
portfoliostrategieënn centraal: de mono merkstrategie, de endorsement strategie 
enn de multi merkstrategie. Deze strategieën bevinden zich op een continuüm 
waarbijj het belang van het corporate merk afneemt van mono branding naar 
multii branding. Van Riel (1994) stelt dat ondernemingen niet voor één strategie 
zullenn kiezen, maar voor een mengvorm. In de praktijk is het goed mogelijk dat 
ondernemingenn meerdere strategieën tegelijk gebruiken voor verschillende pro-
ductenn of diensten. De vraag welke merkportfoliostrategieën in de praktijk wor-
denn gehanteerd, wordt behandeld in hoofdstuk 5. 
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Eenn inventarisati e van 
determinante n n 
Inn het vorige hoofdstuk is een raamwerk geschetst dat inzicht geeft in verschillende 
merkportfoliostrategieënn en aanverwante begrippen als merkbreedte, merkfunc-
tiee en merkarchitectuur. Het raamwerk kan worden gebruikt om merkportfolio-
strategieënn van ondernemingen te beschrijven. Zoals in de inleiding is vermeld, is 
hett doel van het onderzoek niet alleen merkportfoliostrategieën van ondernemin-
genn te beschrijven, maar ook te achterhalen waarom deze merkportfoliostrate-
gieënn worden gebruikt. Op basis van een literatuurstudie is een inventarisatie 
gemaaktt van de factoren die mogelijk van invloed zijn op de merkportfoliostrate-
gie.. In dit hoofdstuk worden deze determinanten behandeld. De determinanten 
wordenn in drie categorieën gepresenteerd: karakteristieken van de onderneming, 
doelenn van de onderneming en omgeving van de onderneming. Van sommige 
determinantenn wordt verwacht dat ze, als ze een belangrijke rol spelen, tot een 
specifiekee merkportfoliostrategie leiden. 

3.11 Determinante n in de literatuu r 
Overr merkportfoliostrategieën en de determinanten ervan is niet veel onderzoeks-
literatuurr verschenen. Alleen Laforet en Saunders (1999) en Dabic, Schweiger en 
Strebingerr (2004) hebben empirisch onderzoek gedaan naar de factoren die de 
merkportfoliostrategiee beïnvloeden. Om meer mogelijke determinanten van 
merkportfoliostrategieënn te identificeren, grijpen we daarom terug naar een bre-
derr onderzoeksveld, dat van de marketing, branding en reclame. Verschillende 
auteurss hebben de beïnvloedende factoren van ondernemings-, marketing-, merk-
enn reclamestrategieën beschreven (Aaker, 1996; Cramer, 1998; Douglas et al., 2001; 
Kapferer,, 1992; Keiler, 1998; Kotier & Armstrong, 1994; Van Riel, 1994). Kotier en 
Armstrongg (1994) bijvoorbeeld, onderscheiden twee soorten beïnvloedende facto-
ren:: factoren in de micro-omgeving (zoals concurrentie en externe stakeholders) 
enn factoren in de macro-omgeving (zoals demografie, economie en politiek). 
Aakerr (1996) beschrijft drie groepen factoren die volgens hem moeten worden 
geanalyseerdd om sterke merken te bouwen: klantenfactoren, concurrentiefacto-
renn en ondernemingsfactoren. Douglas et al. (2001) onderscheiden ondernemings-
gerelateerdee kenmerken (zoals organisatiestructuur), product- en marktgerela-
teerdee kenmerken (zoals doelgroepen) en de onderliggende marktdynamiek 
(zoalss economie). Ook Van Riel (1994) beschrijft verschillende soorten determinan-
tenn die de mate van uniformiteit in de corporate communicatie van ondernemin-
genn bepalen. In zijn SIDOC-model spelen Strategie, Interne organisatie, interne 
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Drijfverenn en Omgeving een centrale rol als beïnvloeders van de corporate bran-
dingg strategie. Om tot een uitgebreide lijst van factoren te komen, zijn alle door 
dee auteurs gesuggereerde factoren in beschouwing genomen en met elkaar verge-
leken.. Alleen die factoren die een directe of indirecte invloed kunnen hebben op 
dee merkportfoliostrategie en die uniek zijn (dus niet overeenkomen met andere 
factoren)) zijn in de lijst opgenomen. Factoren die op elkaar lijken, zoals externe 
stakeholderss van Kotier en Armstrong (1994) en doelgroepen van Douglas et al. 
(2001),, zijn samengevat tot één factor. 

Opp basis van deze inventarisatie van alle in de literatuur gevonden determinanten 
iss gekozen de determinanten in te delen in drie categorieën waarbij de onderne-
ming,, als 'beslisser' van de merkportfoliostrategie, centraal staat. Dit zijn: 'karak-
teristiekenn van de onderneming', 'doelen van de onderneming' en 'omgeving van 
dee onderneming' (zie figuur 3.1). De categorie karakteristieken van de onderne-
mingg is te vergelijken met de ondernemingsfactoren van Aaker (1996), de onder-
nemingsgrelateerdee kenmerken van Douglas et al. (2001) en de Strategie en 
Internee organisatie van Van Riel (1994). De categorie omgeving van de onderne-
mingg is te vergelijken met de micro- en macrofactoren van Kotier en Armstrong 
(1994),, de klanten- en concurrentiefactoren van Aaker (1996), de marktdynamiek 
vann Douglas et al. (2001) en de omgevingsfactoren van Van Riel (1994). De catego-
riee doelen van de onderneming is in de literatuur niet expliciet benoemd, maar 
wordtt hier gebruikt, omdat verwacht wordt dat bepaalde doelen van een onder-
nemingg een directe invloed uitoefenen op de te hanteren merkportfoliostrategie. 
Dee drie soorten determinanten kunnen ook invloed op elkaar uitoefenen. Zo leidt 
economischee welvaart (omgeving van de onderneming) wellicht tot een ruimer 
budgett (karakteristieken van de onderneming) en op deze wijze indirect tot een 
bepaaldee merkportfoliostrategie. 

Figuu rr  3.1 Dri e categorieë n determinante n van de merkportfoliostrategi e 
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3.22 Karakteristieken van de onderneming 

Long-ter mm ownershi p 
Long-termm ownership houdt in dat een onderneming sinds lange tijd (in het meest 
extremee geval sinds de oprichting) in handen is van dezelfde personen. Het meest 
duidelijkk is dit wanneer de onderneming een familiebedrijf is. In dit geval is het 
corporatee merk vaak gelijk aan de familienaam en worden nieuwe producten of 
dienstenn ook onder die naam op de markt gebracht (Franzen, 2000). Ook lange tijd 
dezelfdee leiders of aandeelhouders zijn vormen van long-term ownership. Volgens 
Laforett en Saunders (1999), die onderzoek deden in Amerikaanse en Europese fast 
movingg consumer goods markten, is long-term ownership sterk gerelateerd aan 
hett gebruik van het corporate merk. 

>-- Long-term ownership gaat vaker samen met mono of endorsement branding, 

dann met multi branding. 

Histori e e 
Veell sterke merken hebben namen die ver terug gaan in de tijd, vaak zelfs tot de 
oorsprongg van de onderneming. In veel gevallen zijn de merk- en ondernemings-
naamm dezelfde. Dit geldt vaak voor familiebedrijven - een rijke historie gaat vaak 
samenn met long-term ownership - en voor bedrijven die van oorsprong gebaseerd 
zijnn op traditioneel vakmanschap. Een historische erfenis brengt sterke merkwaar-
denn en tradities met zich mee, waarop ondernemingen veelal voortbouwen (Laforet 
&& Saunders, 1999; Rajapogal & Sanchez, 2004). Volgens Aaker (1996, p. 230) is consis-
tentiee in communicatie en in het produceren van nieuwe producten in dit geval 
uiterstt belangrijk: "The challenge for many brands is to respond to a changing envi-
ronmentt and/or to contemporize a brand identity without walking away from the 
existingg identity (...)". Ondernemingen met een rijke historie, die in de veranderende 
marktomgevingg nog steeds gebruik kunnen maken van hun historische merkwaar-
den,, gebruiken veelal het corporate merk, waarin die merkwaarden besloten liggen. 

>-- Een rijke historie gaat vaker samen met mono of endorsement branding dan 

mett multi branding. 

Mat ee van central isati e 
Verondersteldd wordt dat de mate van centralisatie invloed heeft op de merkport-
foliostrategie.. Laforet en Saunders (1999) stellen dat in gecentraliseerde organisa-
tiess meer sprake is van standaardisatie, waardoor meer corporate dominante 
merkstructurenn worden gebruikt. Ook Van Riel (1994, 2003) geeft in zijn SIDOC-
modell aan dat de sturing en controle vanuit het hoofdkantoor ten opzichte van de 
businesss units (interne organisatie) het corporate communicatiebeleid vormgeeft. 
Maathuiss (1999) heeft, in een onderzoek naar de waarde van het corporate merk 
voorr business units, aangetoond dat de autonomie van business units negatief 
samenhangtt met het gebruik van het corporate merk. 
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>-- Een centraal gestuurde organisatie gaat vaker samen met mono of endorse-
mentt branding dan met multi branding. 

Fit t 

Hett fenomeen 'fit ' is veel bestudeerd in de merkextensieliteratuur <o.a. Aaker & 
Keiler,, 1990; Bridges, 1992; Broniarczyk & Alba, 1994; DelVecchio, 2000; Park, Mil-
berg,, & Lawson 1991). De aanwezigheid van fit wordt gezien als een belangrijke 
succesfactorr van een merkextensie. Dat wil zeggen, als de merkextensie op de één 
off andere manier lijkt te passen bij het moedermerk, is de kans op succes groter 
dann wanneer de extensie niet bij het moedermerk past. Eerder al werd een merk-
extensiee beschreven als een uitbreiding van het bestaande merk naar een nieuwe 
productcategorie.. Mars ijs en Harley Davidson parfum zijn hiervan voorbeelden. 
Dee succesfactor fit wil zeggen dat Mars ijs meer kans van slagen heeft als de con-
sumentt het vindt passen bij Mars en dat het parfum van het misschien wel sterkste 
motormerkk ter wereld slechts zal slagen als de consument een geurtje accepteert 
alss passend bij Harley Davidson. Overigens hoeft f i t in principe niet beperkt te blij-
venn tot merkextensies. Ook merken die door een onderneming op de markt wor-
denn gezet, worden aangekocht, of zelfs al jaren in het merkportfolio zitten, kun-
nenn worden beoordeeld op basis van de passendheid van het merk bij het corpo-
ratee merk of bij de rest van de merken van de onderneming. 

Parkk et al. {1991) onderscheiden twee soorten fit: fit gerelateerd aan de gelijkheid 
mett bestaande producten en fi t gerelateerd aan de gelijkheid met het merkcon-
cept.. Bij de eerste soort fit, in dit project 'functionele f i t ' genoemd, wordt gekeken 
inn hoeverre een product of dienst overeenstemt met de bestaande producten van 
dee onderneming en hun producteigenschappen. Wijkt het product erg af, of past 
hett juist goed bij de 'core business' van de onderneming? Op basis van functionele 
f i tt zou een extensie van Droste naar chocolademelk niet zo afwijkend zijn, de basis 
blijftt immers kwaliteitschocolade. In dit verband is de term 'marktcompatibiliteit' 
relevant.. Marktcompatibiliteit verwijst naar de mate waarin producten in verschil-
lendee markten verenigbaar zijn in één merk (Laforet & Saunders, 1994). Master-
foodss is een voorbeeld van een onderneming die verschillende merken gebruikt in 
verschillendee markten, omdat deze niet verenigbaar zijn. Naast candybars als Mars 
produceertt Masterfoods ook dierenvoeding met individuele merken als Pedigree 
enn Kitekat. De mate van marktcompatibiliteit is één van de redenen voor Master-
foodss om meerdere merken te gebruiken in de verschillende markten. Niet alleen 
productkenmerken,, maar ook associaties met betrekking tot productgebruik vor-
menn functionele fit. Uit een SWOCC-onderzoek waarbij op basis van ACNielsen-cij-
ferss vijftig fmcg-merken en hun merkextensies zijn geanalyseerd, concludeert 
Blomm (2005) dat merkextensies die wat betreft productkenmerken niet op het 
merkk lijken, toch een kans van slagen hebben als zij in productgebruik wel op het 
merkk lijken; productgebruik domineert productkenmerken in de vorming van 
waargenomenn fit. Hoewel Conimex noodles en Conimex wokolie bijvoorbeeld ver-
schillendee productkenmerken hebben, bevordert het gelijktijdig gebruik van de 
productenn de waargenomen fit. 
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Bijj de tweede soort fit, ook wel 'symbolische fit ' genoemd, gaat het niet om de 
gelijkeniss tussen producten, maar om de gelijkenis tussen merkwaarden (Milberg, 
Park,, & McCarthy, 1997; Park et al., 1991). Draagt de merkextensie dezelfde merk-
waardenn als het moedermerk? Het merk Rituals heeft een uiteenlopend assorti-
mentt bestaande uit kaarsen, strijkwater, douchegel, CD's, thee, interieurparfum, 
voedingssuplementenn en tandpasta. Toch passen de producten bij elkaar omdat ze 
allee refereren aan de merkwaarde 'enrich your life'. Ook de producten en diensten 
vann Virgin lijken niets met elkaar te maken te hebben. Toch delen ze het gedach-
tegoedd van oprichter en icoon Richard Branson: schoppen tegen de gevestigde 
ordee door klanten 'value for money', 'freshness' en 'fun' te bieden (Virgin, 2003). 

Dee twee soorten fit zijn niet per se aan elkaar gerelateerd; een product kan totaal 
anderee attributen hebben dan de bestaande producten van de onderneming en 
tochh dezelfde merkwaarden uitstralen en andersom. Volgens Ambler en Styles 
(1997)) worden merkextensies wel positiever geëvalueerd als de extensie aan beide 
soortenn fit voldoet. Vooral in een mono merkstrategie, maar ook in een endorse-
mentt strategie, is het belangrijk dat de productattributen en merkwaarden over-
eenstemmenn met het corporate merk. Het corporate merk is immers direct verbon-
denn aan het product, de dienst, of het individuele merk. Indien er geen sprake is 
vann fit, is multi branding een veelgebruikte merkportfoliostrategie. 

>-- Wanneer een product of dienst past bij de core business van de onderneming 
(functionelee fit met corporate merk), gaat dit samen met mono branding. 

»-- Wanneer een product of dienst niet past bij de core business van de onder-
nemingg (geen functionele f i t met corporate merk), gaat dit samen met multi 
brandingg en in mindere mate met endorsement branding. 

>-- Wanneer de (merk)waarden van een product of dienst passen bij de corporate 
merkwaardenn (symbolische fit met corporate merk), gaat dit samen met 
monoo branding en in mindere mate met endorsement branding. 

>-- Wanneer de (merk)waarden van een product of dienst niet passen bij de cor-
poratee merkwaarden (geen symbolische fit met corporate merk), gaat dit 
samenn met multi branding. 

Bran dd equit y 
Brandd equity is een veel gebruikt, maar ambigu begrip. Hoewel onderzoekers er 
nogg niet over uit zijn hoe brand equity precies moet worden gedefinieerd en 
gemeten,, is een algemeen geaccepteerde definitie 'de waarde van een merk' 
(Aaker,, 1991, 1996; Feldwick, 1996; Franzen & Van den Berg, 2002; Kapferer, 1992, 
1996;; Keiler, 1998). Deze waarde kan tot uiting komen in merkassociaties in het 
hoofdd van de consument (psychische brand equity), consumentengedrag (gedrags-
brandd equity), marktcijfers en ondernemingswaarde (financiële brand equity). Of 
eenn merk waarde heeft voor een onderneming kan van invloed zijn op het voort-
bestaann van het merk. De vraag is of dit in het specifieke geval van diensten ook zo 
is.. Met name bij dienstverleners ligt het opheffen van merken namelijk gevoelig, 
omdatt merken vaak hele business units en dus mensen vertegenwoordigen. 
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Merkbeleidd en organisatiestructuur l iggen bij dienstverleners dicht bij elkaar (Den 

Engelsenn & Hurts, 2001). 

Eenn bi jzondere situatie ten aanzien van brand equity als determinant van merk-

port fo l iostrategieënn onstaat bij fusies en overnames. Organisaties die samengaan, 

ondervindenn directe gevolgen voor het merkpor t fo l iobele id. Twee merkport fol io 's 

moetenn dan immers worden samengevoegd t o t één gestructureerd en winstge-

vendd geheel. Overlap in producten en diensten word t vaak opgelost door slechts 

éénn merk aan te houden en overbodige merken te schrappen. Welk merk mag bl i j -

venn en welk merk geschrapt wordt, is deels afhankel i jk van de brand equity van de 

merkenn (Knudsen, Finskud, Törnblom, & Hogna, 1997). Een aangekocht merk met 

eenn hoge brand equity, heeft meer kans voort te bestaan dan een merk met een 

lagee brand equity. Tenzij de onderneming een ander specifiek doel voor ogen 

heeftt (bi jvoorbeeld mono branding), geldt vaak dat bij overlap in het merkpor t fo-

lioo het merk met de hoogste brand equity bl i j f t . Als dit het aangekochte merk is, 

betekentt d i t dat o fwel mul t i branding ofwel endorsement branding word t gehan-

teerdd (Laforet & Saunders, 1994; Rajagopal & Sanchez, 2004). 

>** Een aangekocht merk met een hoge brand equity word t in fusies en over-

namess behouden, wa t leidt tot mult i branding of endorsement branding. 

Levenscyc lu s s 

Hett levenscyclusconcept komt uit de market ing en beschrijft de fasen die een pro-

ductt doormaakt van ontwikkel ing t o t eind. Het concept is tevens toepasbaar op 

productcategor ieënn en merken (Rajagopal & Sanchez, 2004). Kotier en Armstrong 

(1994)) beschrijven de productlevenscyclus als volgt . Als een product is ontwikke ld , 

w o r d tt het in de markt gelanceerd. In de introductiefase moeten consumenten 

wordenn overgehaald het product te proberen. Als de eerste groep consumenten, 

dee zogenaamde pioniers, het product accepteert en koopt, komt het product 

terechtt in de groeifase. In deze fase gaan steeds meer mensen het product kopen 

enn ook de concurrentie gaat zich met het product bezighouden. De producent pro-

beertt daarom de kwal i te i t te verbeteren en nieuwe marktsegmenten aan te boren. 

Inn de volgende fase, de volwassenheidsfase, vertraagt de groei en is er sprake van 

overcapaciteit.. Het grotere aantal aanbieders leidt t o t hevige concurrentie en de 

zwakstee aanbieders vallen af. De overige spelers moeten actief bli jven om hun 

positiee te behouden. Merkextensies, herposit ionering en prijspromoties kenmer-

kenn de volwassenheidsfase. In de eindfase neemt de omzet van het product zo af, 

datt de meeste bedri jven zich terugtrekken uit de markt. Bedrijven die bli jven, 

reducerenn het aanbod of verlagen de market inginspanningen. Soms overleeft een 

productt doordat de onderneming het handhaaft terwi j l de concurrentie zich 

te rugt rek t . . 

Dee levenscyclus kan van invloed zijn op de keuze voor de merkarchitectuur. In de 

introduct iefase,, waar in men moet worden overtu igd van het product, kan het cor-

poratee merk helpen het vertrouwen van de consument te winnen. Mono branding 
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off endorsement branding lijkt hier een geschikte strategie. In het geval van endor-
sement,, kan de balans tussen het corporate merk en het individuele merk ver-
schuiven,, naarmate het product de fasen van de levenscyclus doorloopt (Duncan, 
2002).. Het is zelfs denkbaar dat in de volwassenheidsfase de ondersteuning van 
hett corporate merk niet meer nodig is. 

>-- Naarmate een product zich verder in de levencyclus bevindt, gaat dit samen 
mett de verschuiving van mono branding of endorsement branding naar multi 
branding. . 

3.33 Doelen van de onderneming 
Eenn aantal factoren die de merkportfoliostrategie beïnvloeden, heeft te maken 
mett doelen die de onderneming zich stelt. Opgemerkt moet worden dat de doelen 
vann een onderneming ook kunnen worden beschouwd als gewenste effecten. Een 
gewenstt effect, zoals werknemersbetrokkenheid, kan een determinant zijn van de 
merkportfoliostrategie.. Omdat de onderneming werknemersbetrokkenheid wil 
bereiken,, gebruikt zij bijvoorbeeld een mono merkstrategie. Als deze verwachting 
waarr blijkt, wil dat nog niet zeggen dat de mono merkstrategie daadwerkelijk 
werknemersbetrokkenheidd bewerkstelligt. Het gewenste effect (ofwel, het doel 
vann de onderneming) is de determinant van de merkportfoliostrategie. Of de 
merkportfoliostrategiee ook tot het gewenste effect leidt, is een vraag die door ver-
derr onderzoek zou moeten worden beantwoord. Zo'n onderzoek moet volgens 
Kuyperss (1980) niet alleen leiden tot conclusies over de effecten van doelstellin-
gen,, maar ook tot het aanpassen van het beleid waar nodig. In dit onderzoekspro-
jectt staan de overwegingen van de onderneming om tot een bepaalde merkport-
foliostrategiee te komen centraal en worden de gewenste effecten niet geëvalu-
eerd.. Tot de categorie doelen van de onderneming behoren de determinanten 
'schaalvoordelen',, 'merkassociatie transfer', 'marktsegmentatie', 'betrokkenheid 
enn aantrekken van werknemers', 'zichtbaarheid op de financiële markt', 'schaal-
voordelen'' en 'internationalisatie'. 

Schaalvoordele n n 
Dee beperking van elke strategie is dat men zich moet houden aan het beschikbare 
budget.. Aangezien het beschikbare budget over het algemeen niet toereikend is 
omm de ideale strategie mogelijk te maken, zijn strategische beslissingen er veelal 
vann afhankelijk. In een ideale situatie zou het budget, volgens Broadbent (1989, 
p.. 19), taakstellend zijn: "The objectives for the brand and the advertising must be 
agreedd before a budget is determined". In werkelijkheid worden echter andere 
standaardenn gebruikt, zoals 'evenveel budget als vorig jaar' of 'een percentage 
vann de verwachte omzet' (Broadbent, 1989). Uiteindelijk leiden dergelijke alloca-
tiemethodenn altijd tot de vraag: hoeveel hebben we en wat kunnen we daarmee? 
Ookk de besluitvorming met betrekking tot de merkportfoliostrategie is afhankelijk 
vann het beschikbare merkontwikkelings- en communicatiebudget. Het ontwikke-
lenn en onderhouden van één merk is duur. Het ontwikkelen en onderhouden van 
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meerderee merken is nog veel duurder. Een mono merkstrategie is de goedkoopste 

strategie;; er hoeft slechts één merk te worden ondersteund dat in één keer alle 

productenn en diensten van de onderneming promoot . Dit levert schaalvoordelen 

opp (Balachander & Ghose, 2003; Murphy, 1987, Rao et al., 2004) en uiteindel i jk een 

hogeree return on investment (ROI) met als gevolg aandeelhouderswaarde (White, 

2001).. Een endorsement strategie heeft deze voordelen ook, maar in mindere 

mate.. Weliswaar heeft deze strategie het voordeel dat het corporate merk de indi-

viduelee merken ondersteunt, maar het ontwikkelen en adverteren van de indivi-

duelee merken kost veel geld. In principe geldt hetzelfde voor het gebruik van sub-

merkenn (Franzen, 2000). In de multi merkstrategie spelen de genoemde voordelen 

geenn rol en zal voor ieder individueel merk apart een ontwikke l ing- en communi-

cat iebudgett moeten worden vrijgemaakt. Er worden dan geen schaalvoordelen 

behaald. . 

>~~ De behoef te aan schaalvoordelen gaat samen met mono branding en in min-

deree mate met endorsement branding. Het gaat niet samen met mult i bran-

ding. . 

M e r k a s s o c i a t i ee t r a n s f e r 

Merkassociatiee transfer houdt in dat product- of merkevaluaties worden beïnvloed 

doorr de associaties die mensen hebben met de onderneming of met de andere 

merken,, producten en diensten van een onderneming (o.a. Brown & Dacin, 1997; 

Keilerr & Aaker, 1992; Wansink, 1989; Yoon et al., 1993). De invloed van de corpo-

ratee merkassociaties op de evaluatie van producten, diensten en merken van een 

ondernemingg is deels afhankel i jk van de mate van zichtbaarheid van het corporate 

merkk in communicat ie, zoals bijvoorbeeld op productverpakkingen en in reclame. 

Eenn prominent aanwezig corporate merk vergroot het merkassociatie transfer 

effect,, omdat het corporate merk als cue dient die het de consument makkeli jk 

maaktt de corporate associaties uit het geheugen 'op te halen' (Berens & Van Riel, 

2001).. Ondernemingen die merkassociatie transfer wi l len bewerkstel l igen, zouden 

hunn corporate merk dus goed zichtbaar moeten maken om de relatie tussen het 

corporatee merk en producten, diensten, of individuele merken te benadrukken. 

Hiermeee lopen zij echter ook een risico. Als een nieuw product negatief word t 

geëvalueerd,, t re f t het negatieve oordeel mogel i jk niet alleen het product, maar 

kann het worden overgeheveld naar het corporate merk (o.a. Ahluwal ia & Gürhan-

Canli,, 2000; Herbig & Mi lewicz, 1995; Mi lberg et al., 1997; Roedder John, Loken, & 

Joiner,, 1998). Om di t risico te vermijden, geven ondernemingen hun producten of 

dienstenn een eigen merknaam. 

>-- De behoef te aan merkassociatie transfer tussen corporate merk en diensten 

gaatt samen met mono branding en in mindere mate met endorsement bran-

d ing.. Het gaat niet samen met mul t i branding. 

>** De behoef te aan merkassociatie transfer tussen corporate merk en individu-

eell merk gaat vaker samen met endorsement branding, dan met mono of 

mult ii branding. 
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5** De behoefte aan risicovermijding (vermijding van merkassociatie transfer tus-
senn corporate merk en diensten) gaat vaker samen met multi branding, dan 
mett mono of endorsement branding. 

Segmentat i e e 
Omm een zo groot mogelijk gedeelte van een markt af te dekken, gebruiken onder-
nemingenn meerdere merken voor verschillende segmenten van die markt (Kap-
ferer,, 1992; Keiler, 1998, Ryans, More, & Hulland, 1996). Zo proberen ze te voorko-
menn dat consumenten voor de producten van concurrenten kiezen. De producten 
zijnn vaak in de basis hetzelfde, maar de nadruk ligt in elk segment op een ander 
product-- of merkattribuut. De meeste wasmiddelen van Procter & Gamble bijvoor-
beeld,, bevatten dezelfde ingrediënten, maar worden gedifferentieerd op basis 
vann kenmerken als 'vlekkenverwijderaar', 'hypoallergeen', of 'kleurbescherming'. 
Hiermeee appelleren de merken aan de verschillende behoeftes van de segmenten. 
Voorr ondernemingen die slechts één markt bedienen en deze markt zoveel moge-
lijkk willen afdekken, is het gebruik van meerdere merken volgens Kapferer (1992) 
eenn noodzaak. Volgens Keiler (1998) is het belangrijk de verschillende individuele 
merkenn te endorsen met het corporate merk. Op die manier maken segmenten, 
diee anders wellicht niet geïnteresseerd zouden zijn, kennis met een onderneming. 
Zoo trekt de Baby Benz, die zich in een lagere prijsklasse bevindt, jongere consu-
mentenn aan dan de traditionelere (en duurdere) Mercedes Benz modellen. 
Andersomm kan een merk in een hogere prijsklasse prestige toevoegen aan een 
ondernemingg (Keiler, 1998) en de brand equity verhogen (Randall, Ulrich, & 
Reibstein,, 1998). De onderneming moet zichtbaar met deze merken zijn verbon-
denn om te profiteren van de aantrekkingskracht. 

>-- De behoefte aan segmentatie gaat vaker samen met multi branding of endor-
sementt branding, dan met mono branding. 

Werknemer s s 
Inn hun onderzoek naar de determinanten van merkportfoliostrategieën, stelden 
Laforett en Saunders (1999) dat endorsement door het corporate merk leidt tot 
werknemersbetrokkenheidd en -trouw. Uit hun onderzoeksresultaten bleek echter 
datt ondernemingen de betrokkenheid van werknemers niet als reden aanvoerden 
omm een corporate dominante merkstrategie te voeren. Toch wordt werknemers-
betrokkenheidd meestal zeer belangrijk geacht in ondernemingen. Pruzan (2001) 
steltt dat 'employee pride', de trots die werknemers voelen om bij een onder-
nemingg te horen, een belangrijke indicator is voor succes. Werknemers die achter 
dee corporate merkwaarden staan, zijn meer bereid het beste uit zichzelf te halen 
tenn behoeve van hun werkgever. Niet voor niets wordt vaak gesteld dat het eigen 
personeell één van de belangrijkste doelgroepen is van elke communicatiecam-
pagnee (Gilly & Wolfinbarger, 1998; Van Gogh, 2000). Als ondernemingen coöpera-
tiee en een gevoel van eenheid binnen de organisatie willen bewerkstelligen, is de 
merkportfoliostrategiee een belangrijk middel (Maathuis, 2002). Vooral bij dienst-
verlenendee ondernemingen, waar het personeel het belangrijkste en vaak enige 
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contactpuntt is met de klant, is het belangrijk dat werknemers de juiste merkwaar-
denn uitstralen, zodat het gewenste imago wordt bereikt (Berry, 1987). Zoals in 
hoofdstukk 1 al aan de orde kwam, illustreert de groeiende aandacht voor internal 
brandingg het toenemend belang voor het personeel als communicatiedoelgroep. 
Internall branding kan helpen de gezamenlijke merkwaarden en merkvisie van het 
corporatee merk tot de gehele onderneming te laten doordringen (Heaton & 
Guzzo,, 2000; Ind, 2003; Mitchell, 2002). 

Eenn alternatieve manier om de betrokkenheid van werknemers te stimuleren, is hen 
zichh juist te laten identificeren met het individuele merk van de business unit waarin 
zijj werken. Niet het corporate merk, maar het individuele merk moet in dat geval 
zorgenn voor een gevoel van betrokkenheid. Volgens Kok (1997) is evenwicht nodig 
tussenn deze twee situaties. Aan de ene kant moet worden gestreefd naar 'individu-
elee profilering': de identificatie met de eigen business unit en de promotie van het 
eigenn merk. Aan de andere kant moet er sprake zijn van 'collectieve associatie': de 
identificatiee met en verantwoordelijkheid voor het corporate merk. Identificatie 
mett het 'eigen' merk kan in positieve zin leiden tot interne competitie met andere 
businesss units en merken, waardoor de resultaten van de business units en daardoor 
hett totaalresultaat van de onderneming verbeteren (Schuirink, 2000; Van Riel, 1994). 

Opp de arbeidsmarkt zijn corporate merken belangrijk, omdat ze de bedrijven ver-
tegenwoordigenn waar potentiële werknemers gaan werken. Wie geïnteresseerd is 
omm voor het merk Dove te werken, zal moeten weten dat hij of zij bij Unilever 
moett solliciteren. In arbeidsmarktcommunicatie hebben corporate merken logi-
scherwijss altijd een belangrijke positie gehad. Tegenwoordig gebruiken onderne-
mingenn ook vaker hun corporate merknaam in gewone reclame voor producten en 
diensten.. Een voorbeeld hiervan is Campina, die televisiecommercials voor het 
individuelee merk Milner besluit met het tonen van het Campina logo. Het aantrek-
kenn van werknemers kan een reden zijn om het corporate merk door middel van 
monoo of endorsement branding algemeen bekend te maken. 

>** Het stimuleren van werknemersbetrokkenheid gaat samen met mono bran-
dingg en in mindere mate met endorsement branding. 

»~~ Het stimuleren van (werknemersbetrokkenheid door middel van) interne 
competitiee gaat vaker samen met multi branding, dan met mono of endorse-
mentt branding. 

>  Het aantrekken van werknemers gaat vaker samen met mono branding en 
endorsementt banding, dan met multi branding. 

Zichtbaarhei dd op de financiël e mark t 
Dee financiële markt lijkt een steeds belangrijker onderdeel van de maatschappij te 
worden.. Steeds meer ondernemingen hebben grote investeerders nodig om tege-
moett te komen aan de eisen van de markt. Volgens Dabic et al. (2004), die in 
Oostenrijkk onderzochten welke determinanten van merkportfoliostrategieën door 
ondernemingenn belangrijk worden gevonden, speelt de kapitaalmarkt een grote 
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roll in het beleid van ondernemingen. Zij onderzochten echter niet tot welke strate-
giee dit belang leidt. Investeerders en aandeelhouders lijken tegenwoordig een 
belangrijkeree status te hebben dan de consument. Tegelijk begeven steeds meer 
'gewonee consumenten' zich ook op de aandelenmarkt. Voor ondernemingen is de 
vervagingg van de grenzen tussen consumenten en financiële machthebbers een 
redenn niet alleen de communicatie die specifiek is gericht op de financiële markt, 
maarr alle communicatie te voeren uit naam van het corporate merk {Laforet & 
Saunders,, 1994; White, 2001). Hiermee wordt de onderneming niet alleen bekender 
gemaakt,, maar wordt ook het beeld geschept van een sterk en herkenbaar merk. 

>-- Het creëren van zichtbaarheid op de financiële markt gaat samen met mono 
brandingg en in mindere mate met endorsement branding. Het gaat niet 
samenn met multi branding. 

Internationalisati e e 
Mett het vervagen van geografische grenzen en het verzadigen van thuismarkten, 
hebbenn veel ondernemingen de behoefte op internationaal niveau te opereren 
(Rajagopall & Sanchez, 2004). De economische en politieke integratie, geïllustreerd 
doorr onder andere de komst van de Euro en het Europees belastingstelsel, heeft 
dezee internationalisatie mede gestimuleerd. In het onderzoek van Dabic et al. 
(2004)) wordt internationalisatie gezien als één van de belangrijkste ontwikkelin-
genn die de merkportfoliostrategie beïnvloeden. Ook volgens Douglas et al. (2001) 
iss het bouwen van een gestructureerd internationaal merkportfolio een belangrijk 
elementt in de marketingstrategie van een onderneming. Het is echter niet van-
zelfsprekendd om onder één internationale merknaam te opereren. Douglas et al. 
(2001)) schetsen twee manieren waarop ondernemingen hun internationaal mer-
kenbeleidd kunnen vormgeven. Ten eerste kunnen lokale merken in het buitenland 
wordenn aangekocht. Deze merken kunnen hun eigen naam behouden of de cor-
poratee merknaam overnemen. Eventueel gaat dit laatste gepaard met een over-
gangsperiodee waarbij beide merknamen worden gecombineerd en de nadruk 
steedss meer wordt gelegd op het corporate merk. Ten tweede kunnen onder-
nemingenn succesvolle merken in andere landen op de markt brengen, onder de 
eigenn individuele merknaam, de corporate merknaam of onder een nieuwe lokale 
merknaam.. Douglas et al. (2001) geven niet aan welke merkportfoliostrategie het 
meestt geschikt is voor ondernemingen die internationaal opereren. 

>-- De behoefte internationaal te opereren gaat samen met zowel mono bran-
dingg als endorsement of multi branding. 

3.44 Omgeving van de onderneming 
Eenn onderneming is geen geïsoleerde organisatie, maar bevindt zich in een speel-
veldd van concurrenten, consumenten, marktbewegingen en maatschappelijke ont-
wikkelingen.. Naast de karakteristieken en doelen van de onderneming bestaat de 
derdee groep determinanten dan ook uit factoren in de omgeving van de onderne-
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ming.. De omgevingsdeterminanten zijn onderverdeeld in micro- en macro-omge-
vingsdeterminanten.. De micro-omgevingsdeterminanten, factoren in de nabije 
marktomgevingg van de onderneming, zijn 'mate van marktconsolidatie', 'klant-
groepen'' en 'activiteiten van de concurrentie'. De macro-omgevingsfactoren, zijn 
'wetgeving'' en 'maatschappelijke ontwikkelingen' zoals 'globalisering', 'economi-
schee ontwikkelingen', 'demografische ontwikkelingen', 'sociaal-culturele ontwik-
kelingen'' en 'technologische ontwikkelingen'. In de literatuur zijn geen aanwijzi-
genn gevonden dat de omgevingsdeterminanten zijn gerelateerd aan bepaalde 
merkportfoliostrategieën.. Het zijn algemene factoren die voornamelijk indirect 
invloedd kunnen uitoefenen op het merkportfoliobeleid van een onderneming. Om 
dezee reden worden zij hier kort behandeld. 

Mat ee van marktconsolidati e 
Dee toename van marktconsolidatie in veel markten is één van de belangrijkste ont-
wikkelingenn in het moderne bedrijfsleven. Door overnames en fusies ontstaan 
steedss grotere markten met steeds minder spelers. De meeste organisaties bena-
drukkenn hun grootte met het gebruik van één merknaam. Andere organisaties kie-
zenn er juist voor hun verscheidenheid aan diensten te benadrukken door voor indi-
viduelee merken te kiezen. 

Klantgroepe n n 
Dee behoeften van verschillende klantgroepen zijn volgens velen de belangrijkste 
factorr waarmee bedrijven rekening zouden moeten houden bij het ontwikkelen 
vann hun strategieën (Aaker, 2004a; Silvester, 2004). Klanten kunnen consumenten 
zijn,, maar ook zakelijke klanten. Beide klantgroepen hebben wellicht een andere 
benaderingg nodig, maar in het algemeen geldt dat klanten op zoek zijn naar 
zekerheid.. Het corporate merk kan deze zekerheid bieden (Aaker, 1996; Kapferer, 
1992).. Aan de andere kant willen klanten ook kunnen kiezen. Endorsement of 
multii branding maakt het mogelijk alternatieven aan te bieden, waardoor de 
keuzee niet op de concurrent hoeft te vallen. Aaker (1996) stelt dat een uitgebreide 
consumentenanalysee waarin trends, motivaties, onvervulde behoeften en segmen-
tatiemogelijkhedenn worden onderzocht, noodzakelijk is voor een weloverwogen 
strategie.. De resultaten van zo'n klantenonderzoek kunnen input leveren voor de 
tee kiezen merkportfoliostrategie. 

Act iv i te i te nn van de concurrenti e 
Dee meeste ondernemingen houden de activiteiten van de concurrentie nauwlet-
tendd in de gaten. Een bedrijf dat een nieuw product op de markt brengt, is vaak 
niett de enige aanbieder. Productinnovaties worden snel gevolgd, waardoor het 
behaaldee voordeel niet van lange duur is (Riezebos, 1994). Toch is niet aan de hand 
vann het gedrag van de concurrentie te voorspellen welke strategie een onder-
nemingg hanteert. Stel dat de concurrentie zich beweegt richting een mono merk-
strategie.. Dit kan voor een onderneming zowel reden zijn ook richting een mono 
merkstrategiee tee gaan (volggedrag), als af te wijken richting een multi merkstrate-
giee (onderscheidend gedrag). 
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Wetgevin g g 
Dee politiek schept met haar wetgeving en richtlijnen de kaders waarbinnen onder-
nemingenn mogen opereren. Meestal uit zich dit in beperkingen, zoals het verbod 
opp tabaksreclame. Ook op Europees niveau zijn er richtlijnen van de Europese 
Commissie,, bijvoorbeeld over de kaders waarbinnen vergelijkende reclame is toe-
gestaan.. Indirect is de Nederlandse of Europese wetgeving mogelijk ook van 
invloedd op het merkportfoliobeleid van een onderneming. 

Maatschappeli jk ee ontwikkel inge n 
Economische,, demografische, sociaal-culturele en technologische ontwikkelingen 
vormenn samen met globalisering de randvoorwaarden waarbinnen organisaties 
opereren.. Economische welvaart kan bijvoorbeeld leiden tot meer budget, wat een 
multii merkstrategie mogelijk maakt. Demografische ontwikkelingen, zoals de ver-
grijzing,, kunnen invloed uitoefenen op productinnovatie. Er worden bijvoorbeeld 
meerr producten en diensten aangeboden voor senioren, die moeten worden voor-
zienn van een (nieuw) merk. Sociaal-culturele ontwikkelingen scheppen omstandig-
hedenn als de multi-culturele samenleving. Ondernemingen komen bijvoorbeeld 
mett nieuwe merken voor exotische gerechten, zoals Honig Mix voor Marokkaanse 
couscoussauss en Knorr 1..2...Enjoy Indiase Korma. De toenemende globalisering, 
gekenmerktt door internationale distributie, mobiliteit van consumenten, economi-
schee en politieke integratie, stimuleert een internationaal merkenbeleid 
(Rajagopall & Sanchez, 2004). Technologische ontwikkelingen maken nieuwe pro-
ducten,, diensten en distributiekanalen mogelijk. Nieuwe media als internet hebben 
veell nieuwe merken doen ontstaan, zoals bijvoorbeeld Google (online zoeken), 
Alexx (online beleggen) en Monsterboard (online solliciteren). Deze maatschappe-
lijkee ontwikkelingen oefenen indirect invloed uit op de merkportfoliostrategie. 

3.55 Conclusie 
Inn dit hoofdstuk zijn de factoren geïnventariseerd en beschreven die invloed kun-
nenn uitoefenen op de merkportfoliostrategie. Dit overzicht is een aanvulling op de 
bestaandee literatuur. Figuur 3.2 vat de inventarisatie van determinanten schema-
tischh samen. Van sommige determinanten wordt verwacht dat zij tot een specifieke 
merkportfoliostrategiee leiden, andere wijzen niet in een bepaalde richting. In 
figuurr 3.2 is aangegeven of een determinant een positieve (+) of negatieve relatie 
(-)) heeft met het corporate merk. Bij een positieve relatie wordt vaker mono bran-
dingg of endorsement branding toegepast. Bij een negatieve relatie wordt vaker 
multii branding toegepast. Determinanten waarvan op basis van de literatuur niet 
wordtt verwacht dat zij tot een specifieke merkportfoliostrategie leiden, hebben 
eenn neutrale relatie met het corporate merk en zijn in figuur 3.2 gemarkeerd met 
eenn '(+/-)'. Opgemerkt moet worden dat een determinant nooit geïsoleerd aanwe-
zigg is, maar dat meerdere determinanten tegelijkertijd invloed uitoefenen op het 
merkportfoliobeleid.. De determinanten bevinden zich bovendien niet in een stati-
sche,, maar in een dynamische situatie. Een determinant die op een bepaald 
momentt nauwelijks van belang is, kan op een ander moment zeer belangrijk zijn. 
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Tott op heden zijn twee empirische onderzoeken uitgevoerd waarin determinanten 
vann merkportfoliostrategieën zijn onderzocht (Dabic et al., 2004; Laforet & Saun-
ders,, 1999). In het onderzoek van Dabic et al. (2004) werden de determinanten niet 
gelinktt aan specifieke strategieën. Daarnaast heeft Maathuis (1999) de drijfveren 
bestudeerdd van business unit managers van ondernemingen in verschillende secto-
renn om al dan niet gebruik te maken van het corporate merk. In hoofdstuk 5, 
waarinn de resultaten van de desk research en de interviews worden weergegeven, 
wordenn de determinanten en hun invloed op specifieke merkportfoliostrategieën 
inn de praktijk van dienstverleners op corporate niveau onderzocht. 

Figuurr 3.2 Determinante n van merkportfoliostrategieë n 

Karakteristieke n n 
vann de onderneming 

Long-termm ownership (+) 
Historiee (+) 
Functionelee fit (+) 
Symbolischee fit (+) 
Brandd equity aangekocht merk (-] 
Levenscycluss (+/-) 

I I 

Doele nn (gewenst e effecten ) 
vann de onderneming 

Schaalvoordelenn (+) 
Merkassociatiee transfer tussen corporate 
merkk en diensten (+) 
Merkassociatiee transfer tussen corporate 
merkk en individueel merk (+) 
Risicovermijdenn (-) 
Segmentatiee (-) 
Werknemersbetrokkenheidd (+) 
Internee competitie (-) 
Werknemess aantrekken (+) 
Zichtbaarheidd financiële markt (+) 
Internationalisatiee (+/-) 

MERKPORTFOLIO O 
STRATEGIE E 

t t 
Omgevin g g 

vann de onderneming 
(micro/macro) ) 

Matee van marktconsolidatie (+/-) 
Klantgroepenn (+/-) 
Activiteitenn van de concurrrentie (+/-) 
Wetgevingg (+/-) 
Globaliseringg (+/-) 
Economischee ontwikkelingen (+/-) 
Demografischee ontwikkelingen (+/-) 
Sociaal-culturelee ontwikkelingen (+/-) 
Technologischee ontwikkelingen (+/-) 

(+)) Positieve relatie met belang van het corporate merk (mono of endorsement branding). 

(-)) Negatieve relatie met belang van het corporate merk (multi branding). 

(+/-)) Neutrale relatie met belang van het corporate merk (de determinant leidt niet tot een specifieke 

merkportfoliostrategie). . 
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4 4 
Effecte nn van merkportfol io -
strategieën ::  Merkassociati e 
transfe r r 
Effectenn van merkportfoliostrategieën kunnen op verschillende niveaus worden 
onderscheiden.. Allereerst zijn er effecten op managementniveau. Een welover-
wogenn merkportfoliobeleid leidt tot een helder overzicht van de merken, produc-
tenn en diensten van een onderneming, waardoor het topmanagement beter in 
staatt is investeringsbeslissingen te nemen. Daarnaast is een expliciete merkport-
foliostrategie,, gebaseerd op weloverwogen besluitvorming, makkelijker aan te 
passenn aan veranderingen in de markt (Aaker, 2004a). Ten tweede zijn er effecten 
opp marktniveau, zoals succesvolle producten en een hoge brand equity. De brand 
equityy van een structureel onderhouden merkportfolio is een 'collectieve' brand 
equity;; door de opgebouwde synergie is het meer waard dan alle individuele 
brandd equity's bij elkaar (Duncan, 2002). Ten derde zijn er effecten op stakeholder-
niveau.. Inzicht in de merkportfoliostrategie van een onderneming schept helder-
heidd over de verhoudingen tussen ondernemingen, merken, producten en dien-
sten.. Kennis over deze verhoudingen beïnvloedt de evaluatie van (onderne-
mings)merken,, producten en diensten door consumenten en andere stakeholders. 
Inn dit hoofdstuk staat de invloed van corporate merken op de consumentenevalu-
atiess van individuele merken centraal. Het proces waarbij corporate associaties de 
evaluatiee van individuele merken beïnvloeden, wordt, zoals we in hoofdstuk 3 
zagen,, merkassociatie transfer genoemd. Dit hoofdstuk behandelt merkassociatie 
transfer,, de psychologische processen die merkassociatie transfer verklaren en de 
factorenn die merkassociatie transfer beïnvloeden. 

4.11 Route s van merkassociati e transfe r 
Onderzoekerss zijn het er over eens dat consumentenevaluaties van producten 
enn diensten worden beïnvloed door ondernemingsassociaties, ofwel het 'corpo-
ratee image'. Dit proces wordt 'brand value transfer' of 'merkassociatie transfer' 
genoemdd (o.a. Brown & Dacin, 1997; Keiler & Aaker, 1992; Wansink, 1989; Yoon et 
al.,, 1993). Maathuis (1999) onderscheidt drie 'brand value transfer routes': 1) tus-
senn producten van dezelfde onderneming, 2) tussen onderneming en product en 3) 
tussenn onderneming en business unit. Bij de eerste route vindt merkassociatie 
transferr plaats tussen producten of diensten van dezelfde onderneming. Als een 
consumentt de kwaliteit van zijn Sony televisie positief waardeert, neemt hij 
gemakkelijkk aan dat de kwaliteit van een hi-fi installatie van Sony ook goed is, 

67 7 



omdatt de producten via de corporate merknaam aan elkaar zijn verbonden. Dit 
process van merkwaarde-overdracht heet horizontale merkassociatie transfer (zie 
figuurr 4.1). 

Bijj de tweede route vindt de overdracht van associaties plaats van de onderneming 
naarr haar producten en diensten. Als een consument de onderneming betrouw-
baarr vindt, zal hij haar producten waarschijnlijk ook betrouwbaar vinden. Ook 
negatievee associaties hebben invloed; als een consument de onderneming bijvoor-
beeldd niet maatschappelijk verantwoord vindt, zal hij haar producten waarschijn-
lijkk ook minder waarderen. Merkassociatie transfer vindt niet alleen plaats van de 
ondernemingg naar haar producten of diensten, maar ook andersom: van produc-
tenn naar de onderneming (Lane & Jacobson, 1997; Park, McCarthy, & Milberg, 
1993).. Als de kwaliteit van een product bijvoorbeeld laag is, kan dit de evaluatie 
vann de onderneming negatief beïnvloeden (Ahluwalia & Gürhan-Canli, 2000; 
Lokenn & Roedder John, 1993; Milberg et al., 1997; Roedder John et al., 1998); con-
sumentenn beschouwen de onderneming wellicht als een bedrijf dat over het alge-
meenn producten van lage kwaliteit biedt. Bij de tweede route is er sprake van ver-
ticalee merkassociatie transfer (zie figuur 4.1). 

Figuurr 4.1 Horizontal e en vertical e merkassociati e transfer , rout e 1 en 2 

corporatee merk 

verticalee merkassociatie transfer 
(routee 2) 

productt A ^  product B 

o o horizontalee merkassociatie transfer 
(routee 1) 

Bijj de derde route van Maathuis (1999) vindt de merkassociatie transfer plaats tus-
senn de onderneming en haar business units. Ondernemingsassociaties worden 
gekoppeldd aan business units en andersom. Deze route heeft niet alleen impact op 
externee stakeholders, maar is ook belangrijk voor werknemers van de business 
unit.. Zoals ook in hoofdstuk 3 aan de orde kwam, kunnen werknemers zich identi-
ficerenn met de eigen business unit (individuele merk), de overkoepelende organi-
satiee (corporate merk), of met beide (Kok, 1997; Schuirink, 2000). De associatie 
transferr tussen corporate merk en business unit (route 3) is ook een vorm van ver-
ticalee merkassociatie transfer. Het onderzoek van Maathuis (1999) met betrekking 
tott route drie gaat vooral in op de waarde van het corporate merk voor business 
unitt managers. In dit proefschrift worden, zoals in hoofdstuk 2 beschreven, de 
merknamenn van business units (ofwel divisiemerken) beschouwd als individuele 
merkenn van de onderneming. Zo worden Tempo Team en Yacht beschouwd als 
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individuelee merken van de onderneming Randstad. In feite volgt het onderzoek 
naarr de merkassociatie transfer tussen corporate merk en individueel merk dan 
ookk de derde route. De focus ligt echter niet op de identificatie en drijfveren van 
businesss unit managers, zoals bij Maathuis (1999), maar op de merkassociatie 
transferr tussen corporate merk en individueel merk in het hoofd van de consu-
ment,, vergelijkbaar met onderzoek naar de merkassociatie transfer tussen onder-
nemingg en producten (route 2). Figuur 4.2 illustreert de verticale merkassociatie 
transferr (route 3) tussen het corporate merk (Sony) en de individuele merken 
(PlayStationn en Vaio). Het verschil met figuur 4.1 is dat het hier niet gaat om pro-
ducten,, maar om merken. De horizontale merkassociatie transfer tussen de indivi-
duelee merken zou een vierde route kunnen worden genoemd. Deze route bestaat 
alleenn als bekend is dat de individuele merken via het corporate merk aan elkaar 
zijnn verbonden. 

Figuurr 4.2 Horizontal e en vertical e merkassociati e transfer , rout e 3 en 4 

corporatee merk 

verticalee merkassociatie transfer 
(routee 3) 

induvidueell merk A <  individueel merk B 

PlayStation n 
horizontalee merkassociatie transfer 

(routee 4) 

Hett grootste deel van de onderzoeken naar merkassociate transfer heeft betrek-
kingg op de invloed van corporate merkassociaties op evaluaties op productniveau 
(routee 2). Omdat de meeste ondernemingen niet alleen een scala aan producten 
enn diensten voeren, maar ook aan merken, is het van groot belang aandacht te 
bestedenn aan de overdracht van associaties tussen corporate merken en individu-
elee merken. Een artikel van Biehal en Sheinin (1998) is één van de weinige dat het 
belangg van het corporate merk voor individuele merken benadrukt. De auteurs 
stellen:: "...consumers' knowledge formed from corporate advertising may influ-
encee the way they think about brands the company markets". Centraal in dit 
proefschriftt staat dan ook de merkassociatie transfer tussen het corporate merk en 
haarr individuele merken in het geheugen van de consument. 

4.22 Soorten associaties 
Bijj het bestuderen van de merkassociatie transfer tussen corporate merk en indivi-
duelee merken zijn twee onderzoeksvelden van belang. Vanuit de merkenliteratuur 
iss informatie beschikbaar over de soorten associaties die mensen mogelijk in het 
geheugenn opslaan met betrekking tot een merk. Vanuit de corporate communica-
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tiee literatuur zijn inzichten beschikbaar over de associaties die mensen hebben met 
betrekkingg tot organisaties. De twee onderzoeksvelden overlappen, omdat mer-
kassociatiess vaak een organisatiecomponent bevatten (wat denkt men over de 
ondernemingg achter het merk?). Andersom maken merk- en productcomponenten 
vaakk deel uit van organisatie-associaties (wat denkt men over de merken en pro-
ductenn die de organisatie voert?). Hier worden de associaties eerst vanuit de twee 
discipliness belicht, waarna zal blijken dat alle soorten associaties uiteindelijk in één 
associatieff netwerk zijn verbonden. 

4.2.11 Merkassociatie s vanui t de merkenl i teratuu r belich t 
Inn de merkenliteratuur onderscheiden verschillende auteurs verschillende soorten 
associatiess die mensen ten aanzien van merken kunnen hebben en die kunnen 
wordenn beschouwd als de bouwstenen van het merkimago (o.a. Aaker, 1996; Biel, 
1992;; Franzen & Bouwman, 1999; Kapferer, 1994; Keiler, 1998; Patterson, 1999; 
Restalll & Gordon, 1994). Zo onderscheidt Aaker (1996) in zijn 'brand identity 
model'' productassociaties, organisatie-associaties, persoonlijkheidsassociaties en 
symbolischee associaties. Keiler (1998) onderscheidt in zijn 'brand image model' 
associatiess die te maken hebben met merkattitudes, merkattributen en merkvoor-
delen.. Op basis van een omvangrijk literatuuronderzoek presenteert Timmerman 
(2001)) een uitgebreide inventarisatie van merkassociaties, de Inventory of Brand 
Attributess (IBRA), waarin meer dan vijftig associatietypen of attributen zijn opge-
nomen.. Deze zijn onderverdeeld in tien hoofdgroepen, die zijn terug te brengen 
tott drie categorieën: productgerelateerde attributen, merkgerelateerde attribu-
tenn en consumentgerelateerde attributen (zie figuur 4.3). 

Productgerelateerdee attributen bestaan uit associaties met betrekking tot pro-
ductkenmerkenn en productgebruik. Associaties als 'knapperig' en 'in de oven' zijn 
wellichtt verbonden aan McCain Golden Longs (frites). Merkgerelateerde attribu-
tenn bestaan uit associaties met betrekking tot de identificatie van een merk (bij-
voorbeeldd 'geel logo'), prijs/kwaliteit ('gemiddeld'), merkpersoonlijkheid ('vro-
lijk'),, de markt waarin het merk zich bevindt ('marktleider'), de organisatie achter 
hett merk ('milieubewust') en reclame voor het merk ('I'm lovin it'). Consument-
gerelateerdee attributen hebben temaken met attitudes ('leuk merk'), koopgedrag 
('koopp ik regelmatig') en met persoonlijke representatie ('gebruiken mijn vrienden 
ook'). . 

Eénn van de onderscheiden merkgerelateerde associatietypen in de totale represen-
tatiee van het merk is het associatietype 'organization'. De associaties die hierbij 
horen,, zijn volgens Timmerman (2001) 'geografische oorsprong' (zoals land of 
regio),, 'organisatiekarakteristieken' (zoals historie, cultuur, reputatie en media 
exposure),, 'organisatiecapaciteit' (zoals succes, innovatievermogen en expertise), 
'maatschappelijkee verantwoordelijkheid' (zoals milieubewustzijn en sponsoring 
vann culturele evenementen) en 'allianties' (zoals samenwerkingsverbanden en co-
branding). . 
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Figuurr 4.3 Inventor y of Bran d Attr ibutes , IBRA (Timmerman , 2001, p. 38) 

Brand d 
Representation n 

Product-relatedd Attributes 

SS Brand-related Attributes 

Consumer-related d 
Attributes s 

Productt Characteristics 

Productt Usage 

Brandd Personification 

Organization n 

Advertising g 

Attitudess & Purchase 
Behavior r 

Brandd Identifiers 

Pricee / Quality 

Personall Reference 

4.2.22 Corporat e associatie s vanui t de corporat e communicati e 
l i teratuu rr  belich t 

Zoalss merkassociaties volgens de merkenliteratuur de bouwstenen vormen van het 
merkimago,, vormen organisatieassociaties volgens de corporate communicatie 
literatuurr de bouwstenen van het corporate merkimago. In de corporate commu-
nicatiee literatuur bestaat discussie over de precieze inhoud van het corporate 
merkimago.. Sommige auteurs beschrijven het als iemands perceptie van een 
ondernemingg (Carlson, 1963; Grönroos, 1984) of een mentaal plaatje (Britt, 1971; 
Hardy,, 1970). Volgens anderen horen ook gevoelens, attitudes of evaluaties ten 
aanzienn van een onderneming in de definitie van corporate merkimago (Barich & 
Kotier,, 1991; De Ruyter & Wetzels, 2000; Keiler, 1993). De verwarring wordt ver-
groott door het gebruik van gerelateerde concepten als corporate identity, corpo-
ratee knowledge en corporate reputation. Hoewel deze concepten decennia lang 
wordenn onderzocht, zijn er nog altijd verschillen in opvattingen over de betekenis, 
dee determinanten en de effecten ervan. Vaak worden de benamingen corporate 
reputatiee en corporate image door elkaar gebruikt, terwijl sommigen juist het ver-
schill benadrukken (o.a. Bromley, 2000; Harris & De Chernatony, 2001). Anderen 
zienn corporate reputation als een overkoepelend concept dat is opgebouwd uit 
corporatee image en corporate identity (o.a. Pruzan, 2001). Volgens Van Riel (2003) 
verschillenn de opvattingen over de concepten voornamelijk vanwege de verschil-
lendee achtergronden van waaruit zij worden gebruikt. De aandacht voor imago 
groeidee oorspronkelijk vooral vanuit het vakgebied marketing, terwijl reputatie 
voorall vanuit de accountingdiscipline werd ontwikkeld. Van Riel (2003) ziet repu-
tatiee als een 'overall evaluatie' die is opgebouwd uit imago-aspecten van een 
onderneming,, zoals het sociale imago, het financiële imago en het productimago. 
Inn dit proefschrift gaan we niet diep in op deze conceptuele kwestie (zie voor een 
uitgebreidd overzicht Van Riel, 2003). Het volstaat hier te zeggen dat de opvatting 
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vann Van Riel (2003) wordt gevolgd, waarbij imago wordt beschouwd als een optel-
somm van alle associaties die een individu ten aanzien van een onderneming heeft. 
Ditt is ook de opvatting van Brown en Dacin (1997), die de definitie-discussie omzei-
lenn door het concept 'corporate associations' te noemen. Zij doelen hierbij op alle 
cognitieve,, affectieve en evaluatieve associaties die individuen bij een onderne-
mingg hebben. 

Zoalss in de merkenliteratuur verschillende dimensies van het merkimago worden 
onderscheiden,, door Timmerman (2001) samengevat in het IBRA, worden in de 
corporatee communicatie literatuur dimensies van het corporate merkimago onder-
scheiden.. Brown en Dacin (1997) suggereren twee dimensies van corporate asso-
ciaties:: 'corporate ability' en 'corporate social responsibility'. In de eerste dimensie 
vallenn associaties die te maken hebben met de capaciteiten van de onderneming 
(bijvoorbeeldd associaties over productkwaliteit, innovaties, investeringsvermogen 
enn financieel succes). In de tweede dimensie vallen associaties die te maken heb-
benn met de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming (bijvoor-
beeldd associaties over ondernemingsethiek en milieubeleid). Ook andere auteurs 
onderscheidenn associatiedimensies, zoals expertise, betrouwbaarheid en likeability 
(Keilerr & Aaker, 1998), kwaliteit, visie en leiderschap, werkomgeving, sociale ver-
antwoordelijkheid,, financiële prestaties en ondernemingsgrootte (Berens & Van 
Riel,, 2001; Fombrun, Gardberg, & Sever, 2000), capaciteiten, interacties met han-
delspartners,, interacties met werknemers, sociale verantwoordelijkheid, marke-
tinginspanningenn en productassociaties (Brown, 1998; Brown & Cox, 2000) en kwa-
liteitt en geloofwaardigheid (Maathuis, 1999). Berens (2004) geeft een uitgebreid 
overzichtt van corporate associaties en onderscheidt 'corporate social roles', 'corpo-
ratee personality' en 'trust' als de drie belangrijkste concepten die de basis vormen 
voorr veel verschillende corporate associatietypologieën. 

4.33 Merkassociatie transfer in een associatief 
netwerk k 

Eenn merkimago bestaat uit alle associaties die mensen over een merk in het geheu-
genn hebben. Hieronder vallen organisatie-associaties. Een corporate merkimago 
bestaatt uit alle associaties die mensen over een onderneming in het geheugen 
hebben.. Hieronder vallen associaties met betrekking tot de producten, diensten en 
merkenn van de onderneming. Er is dus overlap tussen de twee soorten imago's 
(merkk en corporate merk). Men zou ook kunnen zeggen dat er sprake is van een 
kunstmatigee theoretische tweedeling van associaties vanwege de oorsprong van 
dee twee imagotypen vanuit verschillende disciplines. In het geheugen bestaat deze 
tweedelingg niet. Volgens de associatieve netwerk theorie zijn de associaties met 
betrekkingg tot het merk en de onderneming in één associatief netwerk aan elkaar 
verbonden.. De associatieve netwerk theorie is de meest gebruikte geheugentheo-
riee in marketing- en merkenonderzoek (Janiszewski & Van Osselaer, 2000; Timmer-
man,, 2001) en staat aan de basis van concepten die merkassociatie transfer kunnen 
verklaren,, zoals 'associatief leren', 'schema's', 'halo effect' en de 'balans theorie'. 
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Dee associatieve netwerk theorie beschouwt het geheugen als een complex net-
werkk van gerelateerde concepten. Concepten zijn kenniseenheden die het moge-
lijkk maken de enorme hoeveelheid informatie waarmee wij dagelijks worden 
geconfronteerdd te verminderen door alle dingen in de wereld om ons heen te clas-
sificeren,, een proces dat ook wel 'cognitive economy' wordt genoemd (Timmer-
man,, 2001). Een concept vat de gedeelde attributen van een categorie entiteiten 
off situaties samen. Zo bevat het concept 'vogel' de attributen 'vleugels', 'snavel', 
'vliegen'' en 'twee poten'. Volgens de 'defining theory of concepts' (Margolis, 
1994)) is elke entiteit die deze specifieke kenmerken heeft een vogel. Dat niet elke 
vogell kan vliegen, impliceert dat het ene voorbeeld van de categorie (bijvoorbeeld 
eenn mus) meer typerend is voor de categorie dan het andere voorbeeld (bijvoor-
beeldd een pinguin). Atyperende voorbeelden van vogels komen minder overeen 
mett het algemene vogel-concept dan typerende voorbeelden. Typerendheid ('typi-
cality')) is een regelmatig gebruikte variabele in merkextensie-onderzoek (o.a. 
Boushh & Loken, 1991; Han, 1999). 

Dee associaties tussen concepten zijn gebaseerd op 'semantic distance'; concepten 
diee meer aan elkaar gerelateerd zijn, bevinden zich dichter bij elkaar dan concep-
tenn die minder gerelateerd zijn (Collins & Loftus, 1975). Ook de sterkte van de asso-
ciatiess varieert. Hoe vaker de associatie wordt opgeroepen vanuit het geheugen, al 
dann niet vanwege de confrontatie met een concept in de werkelijkheid, hoe ster-
kerr de associatie wordt. Ondernemingen en merken hebben misschien theoretisch 
vann elkaar te onderscheiden imago's, in het geheugen van stakeholders vormen 
zij,, via dichtbij of veraf gelegen concepten die meer of minder sterk geassocieerd 
zijn,, één groot netwerk van associaties. Wanneer meerdere merken een product of 
dienstt aanduiden (zoals bij endorsement of sub branding) worden volgens het 
'connectionistt model' (Janiszewski & Van Osselaer, 2000) niet zomaar alle bijbeho-
rendee associaties opgeroepen, maar 'strijden' de merken met elkaar en 'winnen' 
dee sterkste merkassociaties. 

4.3.11 Associatie f lere n 
Dee associatieve netwerk theorie is de basis voor onder andere de theorie van asso-
ciatieff leren. Associatief leren is de capaciteit om te leren hoe fenomenen aan 
elkaarr zijn gerelateerd (Shanks, 1995). Er zijn twee vormen van associatief leren: 
'klassiekee conditionering' en 'operante conditionering'. Bij de laatste vorm wordt 
gedragg aan- of afgeleerd, omdat ervoor wordt beloond of bestraft. Dit gebeurt in 
dee merkenpraktijk wanneer merkgebruik leidt tot positieve of negatieve ervarin-
genn (Van Raaij & Antonides, 2000). Bij klassieke conditionering worden twee feno-
menenn herhaaldelijk gezamenlijk ervaren. Doordat associaties steeds samen wor-
denn opgeroepen en daardoor sterker worden, is uiteindelijk slechts één fenomeen 
nodigg om de associaties bij beide fenomenen op te roepen. Reclame maakt 
gebruikk van deze vorm van associatief leren door merken te koppelen aan posi-
tievee stimuli, zoals muziek, beroemdheden en voordelen van productgebruik 
(Stuart,, Shimp, & Engle, 1987). Uit onderzoek is gebleken dat zelfs onbekende 
merkenn door middel van klassieke conditionering positieve associaties oproepen, 
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nadatt zij zijn gekoppeld aan positieve visuele stimuli (Grossman & Till, 1998; 
Shimp,, 1991; Van Osselaer & Alba, 2000). Bij co-branding (het koppelen van twee 
merken)) treedt hetzelfde effect op; de associaties van beide merken beïnvloeden 
dee consumentenevaluaties (Washburn, Till, & Priluck, 2000, 2004). Ook wanneer 
hett corporate merk en het individuele merk steeds samen worden gepresenteerd 
(inn een endorsement strategie), treedt klassieke conditionering op; corporate én 
individuelee merkassociaties worden opgeroepen en beïnvloeden de merkevaluatie 
wanneerr men wordt geconfronteerd met één van de merken. Dit verklaart het 
process van merkassociatie transfer. 

4.3.22 Schema' s 
Schemaa theorie is gebaseerd op de gedachte dat mensen kennis over de wereld om 
henn heen simplificeren. Een schema is een mentale structuur die die kennis organi-
seertt (Fiske & Taylor, 1991). We hebben schema's over onszelf, over anderen, over 
dingenn en over situaties. Hoewel de begrippen schema en concept wel eens door 
elkaarr worden gebruikt, is een schema meestal omvattender dan een concept. Een 
schemaa kan meerdere concepten bevatten. Een voorbeeld van een schema over 
eenn specifieke situatie (ook 'event schema' of 'script' genoemd), is een 'restaurant-
schema'.. Wie een restaurant bezoekt, weet dat hij een tafel krijgt toegewezen, 
eenn menukaart ontvangt waaruit een keuze moet worden gemaakt, door een ober 
wordtt bediend en achteraf moet betalen. Dingen die niet in het schema passen, 
bijvoorbeeldd dat de restaurantbezoeker zelf moet afwassen, zullen niet snel wor-
denn geaccepteerd. Dingen die tijdens het restaurantbezoek niet worden uitge-
legd,, zoals het feit dat men om de rekening vraagt als men naar huis wil, zijn in het 
schemaa opgeslagen op basis van eerdere ervaringen met restaurants. Deze ervarin-
genn worden gebruikt om ontbrekende informatie in te vullen. Dit proces wordt 
ookk wel inferentie genoemd (Brown & Dacin, 1997; Wansink, 1989). 

Ookk over merken en ondernemingen hebben mensen schema's. Men verwacht bij-
voorbeeldd dat producten van goede kwaliteit zijn, of dat ze bij de onderneming 
passen.. Volgens Bridges (1992) bestaat een 'brand schema' uit alle informatie die 
dee consument heeft over een merk (zoals de categorie, producten, functionele en 
transformationelee attributen, attribuutrelaties en de merknaam). Het is, met 
anderee woorden, een merkimago. In een situatie waarin informatie over de kwali-
teitt van een product ontbreekt, kan de in het merkschema opgeslagen informatie 
overr de kwaliteit van andere producten van hetzelfde merk tot een positieve of 
negatievee evaluatie leiden. Schema's spelen een belangrijke rol bij de ervaring van 
f i tt tussen corporate merk en individueel merk of merkextensie. De twee soorten fit 
diee in dit proefschrift worden onderscheiden (functionele en symbolische fit, zie 
paragraaff 3.2 en 4.4.3) zijn gebaseerd op twee dimensies van merkschema's die in 
dee literatuur worden onderscheiden (Ambler & Styles, 1997; Bridges, 1992; Milberg 
ett al., 1997; Park et al., 1991): (1) productgerelateerde of concrete, functionele 
associaties;; en (2) niet-productgerelateerde of abstracte, op imago gebaseerde 
associaties. . 
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4.3.33 Halo effec t en balan s theor i e 
Verwantt aan de schema theorie is het 'halo effect': wanneer iemand op één aspect 
positieff wordt geëvalueerd, wordt hij ook op andere aspecten positief geëvalu-
eerd.. Dit komt doordat de beoordelaar geen onderscheid kan maken tussen de 
verschillendee aspecten, waardoor de evaluatie van het ene aspect afstraalt op het 
anderee aspect (Thorndike, 1920). Volgens Brown (1998) verklaart het halo effect 
hett feit dat producten van ondernemingen worden beoordeeld op basis van 
ondernemingsassociaties.. Als de onderneming positief wordt geëvalueerd op bij-
voorbeeldd de aspecten innovatievermogen en financieel succes, is de kans groter 
datt ook de producten en merken van de onderneming positief worden geëvalu-
eerd. . 

Hett halo effect kan worden vergeleken met de 'balans theorie' (Brown, 1998; 
Leuthesser,, Kohli, & Harich, 1995). Volgens deze theorie zijn mensen op zoek naar 
cognitievee consistentie (Heider, 1946). Iemand die een positieve attitude heeft ten 
aanzienn van een onderneming zal ook een positieve attitude hebben ten aanzien 
vann een merk van de onderneming, omdat de onderneming eigenaar is van het 
merk.. Een negatief oordeel over het merk zou immers inconsistent zijn met het 
positievee oordeel over de onderneming. Dit basisprincipe wordt volgens 
Broniarczykk en Alba (1994) 'overruled' wanneer andere factoren, zoals merkspeci-
fiekee associaties en expertise, een rol spelen. 

4.44 Factore n di e merkassociati e transfe r 
beïnvloede n n 

Opp basis van bovenstaande theorieën kan worden geconcludeerd dat evaluaties 
vann individuele merken kunnen worden beïnvloed door corporate merken als ze in 
hett geheugen van stakeholders met elkaar zijn geassocieerd. Hier gaan we verder 
inn op de neerwaartse verticale merkassociatie transfer. In de literatuur zijn, voor-
namelijkk met betrekking tot merkextensies, verschillende factoren onderzocht die 
dee merkassociatie transfer en daarmee productevaluaties beïnvloeden, variërend 
vann waargenomen risico door de consument tot diversiteit van het merkportfolio 
enn de kwaliteitsvariatie van producten (o.a. Berens & Van Riel, 2001; Boush & 
Loken,, 1991; Broniarczyk & Alba, 1994; Brown, 1998; Dacin & Smith, 1994; Del 
Vecchio;; 2000; De Ruyter & Wetzels, 2000; Keiler & Aaker, 1992, 1998). Drie belang-
rijkee factoren zijn: 1) de mate van endorsement door het corporate merk; 2) de 
kenniss welke onderneming achter een merk staat en 3) de door consumenten 
gepercipieerdee fit. 

4.4.11 De mat e van endorsemen t doo r he t corporat e mer k 
Zoalss is beschreven in hoofdstuk 2, zijn er in het algemeen drie manieren waarop 
ondernemingenn kunnen omgaan met de relatie tussen het corporate merk en haar 
individuelee merken, producten en diensten. Ten eerste kunnen zij een hechte rela-
tiee tonen tussen de onderneming en haar producten en diensten door alle activi-
teitenn onder de corporate merknaam te presenteren, de zogenaamde mono merk-
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strategie.. Ten tweede kunnen zij de relatie vermijden door voor alle activiteiten 
alleenn individuele merken te gebruiken, de zogenaamde multi merkstrategie. Ten 
derdee kunnen zij een tussenvorm hanteren, de endorsement strategie, waarbij een 
koppelingg wordt gemaakt tussen het corporate merk en een individueel merk door 
productenn en diensten met beide merken aan te duiden. Deze merkportfoliostra-
tegieënn bevinden zich op een continuum, zodat er sprake is van de mate van end-
orsementt door het corporate merk. De mate van endorsement is af te lezen van de 
prominentiee waarmee het corporate merk aanwezig is in de merkarchitectuur. 
Volgenss Brown (1998) beïnvloedt de merkportfoliostrategie, ofwel de mate van 
endorsementt door het corporate merk, de beschikbaarheid van corporate associa-
tiess en daarmee de waarschijnlijkheid dat deze associaties een effect hebben op 
productevaluaties.. Ook Berens en Van Riel (2001) stellen dat een prominent aan-
wezigg corporate merk het effect van merkassociatie transfer vergroot, omdat het 
gemakkelijkerr toegang geeft tot de corporate associaties die in het geheugen van 
dee consument zijn opgeslagen. Door het proces van associatief leren worden de 
corporatee merkassociaties gekoppeld aan de individuele merk-, product- of dienst-
associaties. . 

Hoewell de merkportfoliostrategie een belangrijke invloed kan hebben op de 
merkassociatiee transfer, is dit weinig belicht in de onderzoeksliteratuur. Slechts 
enkelee onderzoeken richten zich op de invloed van de in reclame gehanteerde 
merkarchitectuurr op productevaluaties. Uit onderzoeken van Milberg et al. (1997) 
enn Sheinin (1998) blijkt dat merkassociatie transfer anders verloopt wanneer alleen 
hett corporate merk in de reclame wordt gebruikt, dan wanneer ook een submerk 
wordtt gebruikt. In het laatste geval worden productevaluaties minder beïnvloed 
doorr corporate associaties. Dit kan worden verklaard door het 'connectionist 
model'' dat veronderstelt dat meerdere merken met elkaar om de sterkste associa-
tiess concurreren (Janiszewski & Van Osselaer, 2000). Berens (2004) onderzoekt de 
invloedd van twee eerder genoemde dimensies van corporate associaties (corporate 
abilityy en corporate social responsibility) op productevaluaties en het effect hierop 
vann onder andere 'corporate brand dominance' in reclame. Hoewel verschillende 
processenn een rol blijken te spelen, zorgt een grotere dominantie van het corpo-
ratee merk in productreclame over het algemeen voor een grotere invloed van cor-
poratee ability associaties op koopintentie. In het eerder genoemde artikel van 
Biehall en Sheinin (1998) wordt het belang van de invloed van het corporate merk 
opp evaluaties van individuele merken benadrukt, maar wordt deze relatie niet 
empirischh onderzocht. De relatie tussen de mate van endorsement door het corpo-
ratee merk en de merkassociatie transfer tussen corporate merk en individueel merk 
staatt centraal in de volgende hypothese: 

Hvv Hoe groter de mate van endorsement, hoe groter de merkassociatie transfer 
tussenn corporate merk en individueel merk. 
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4.4.22 De kenni s welk e ondernemin g achte r een mer k staa t 
Voorr consumenten zijn er verschillende manieren om kennis te vergaren over de 
ondernemingenn achter merken, producten en diensten. Sommige manieren kun-
nenn niet direct door ondernemingen worden gecontroleerd. Maathuis (1999) 
noemtt informatiebronnen als verhalen van vrienden en collega's, niet-officiële uit-
sprakenn van werknemers van de onderneming en geruchten 'non-company con-
trolledd signals'. Andere informatiebronnen kunnen worden gevormd door be-
paaldee categorieën waartoe een onderneming behoort. Zo maakt een onderne-
mingg deel uit van een bepaalde marktsector. Karakteristieken van die sector wor-
denn gebruikt om een oordeel te vormen over de ondernemingen in die sector. 
Associatiess met betrekking tot de sector, het zogenaamde 'industry image' (Maat-
huis,, 1993) of met betrekking tot ondernemingen in het algemeen, het zoge-
naamdee 'general business stereotype' (Brown, 1998), worden overgedragen naar 
specifiekee ondernemingen. Andere informatiebronnen die consumenten voorlich-
tenn over de ondernemingen achter merken, kunnen door de ondernemingen 
(deels)) worden gecontroleerd. Zo kunnen ondernemingen door middel van public 
relationss invloed uitoefenen op berichtgeving in de media. Daarnaast hebben zij 
controlee over de merkportfoliostrategie die onder andere kan worden geuit door 
middell van corporate communicatie, huisstijl, productverpakkingen en reclame. 
Dee merkarchitectuur die ondernemingen in reclame-uitingen hanteren, ofwel de 
matee van endorsement in reclame, beïnvloedt de kennis van consumenten dat een 
bepaaldee onderneming achter een merk staat (Saunders & Guoqun, 1996). Deze 
zogenaamdee ondernemingbekendheid wordt verwacht groter te zijn bij een gro-
teree mate van endorsement in reclame. De cue (het corporate merk) is dan immers 
sterkerr aanwezig, wat de bereikbaarheid van corporate associaties vergroot 
(Biehall & Sheinin, 1998). 

Dee onderneming en haar merken, producten en diensten moeten in het associatief 
netwerkk zijn verbonden, wil er sprake zijn van de overdracht van associaties. Als de 
consumentt weet welke onderneming achter een merk staat, is van deze verbon-
denheidd sprake. De kans op merkassociatie transfer is dan groter. Voor zover 
bekendd zijn er geen onderzoeken die de relatie tussen de mate van endorsement 
enn ondernemingbekendheid bestuderen. Over deze relatie zijn de volgende hypo-
thesenn opgesteld: 

H2:: Hoe groter de mate van endorsement, hoe groter de kans op onderneming-
bekendheid. . 
H3:: De merkassociatie transfer is groter wanneer sprake is van onderneming-
bekendheid,, dan wanneer geen sprake is van ondernemingbekendheid. 

4.4.33 De doo r consumente n gepercipieerd e f i t 
Eenn veel onderzochte factor in met name de merkextensieliteratuur is f i t (o.a. 
Aakerr & Keiler, 1990; Bridges, 1992; Broniarczyk & Alba, 1994; DelVecchio, 2000; 
Oakenfull,, Blair, Gelb, & Dacin, 2000; Park et al., 1991). Zoals eerder is beschreven, 
wordtt de aanwezigheid van fit gezien als een belangrijke succesfactor van merk-
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extensies.. Dat wil zeggen, als de merkextensie op de één of andere manier lijkt te 
passenn bij het merk, is de kans op succes groter dan wanneer de extensie niet bij 
hett merk past. Analoog hieraan wordt verwacht dat de kans op succes groter is 
wanneerr een individueel merk bij een corporate merk past. In de literatuur 
bestaann verschillende benaderingen met betrekking tot de gelijkheid of passend-
heidd van twee concepten, die alle kunnen worden gezien als aspecten van fit: de 
matee waarin verschillende markten waarin een merk acteert aan elkaar zijn gere-
lateerdd (De Ruyter & Wetzels, 2000), de mate waarin producten elkaar kunnen ver-
vangenn of aanvullen, de mate waarin een onderneming capabel wordt geacht een 
nieuww product te kunnen vervaardigen (Aaker & Keiler, 1990), de overeenstem-
mingg tussen bestaande producten in het merkportfolio (DelVecchio, 2000), de 
overeenstemmingg tussen merkextensie en moedermerk (Roedder John et al., 
1998),, de overeenstemming tussen opeenvolgende merkextensies (Keiler & Aaker, 
1992),, de typerendheid van merkextensies (Boush & Loken, 1991), de aanwezig-
heidd van 'explanatory links' (Bridges, 1992; Bridges, Keller, & Sood, 2000) ofwel 
merkspecifiekee associaties (Broniarczyk & Alba, 1994), de overeenstemming op 
basiss van functionele, productgerelateerde eigenschappen en de overeenstem-
mingg op basis van abstracte eigenschappen, ofwel concept consistentie (Bath & 
Reddy,, 2001; Park et al., 1991; Milberg et al., 1997). De tweedeling in functionele 
fitt en fit op het gebied van concept consistentie, ofwel symbolische fit, voorziet in 
tweee dimensies waarin alle andere genoemde fit-aspecten zijn onder te verdelen. 
Fit-aspectenn zijn ofwel functioneel (zoals de gelijkheid van productkenmerken), 
ofwell symbolisch (zoals de gelijkheid van merkwaarden). 

Dee meeste onderzoeken onderschrijven het belang en de invloed van fit. Hoewel 
hett effect van fit kan worden beïnvloed door andere factoren als kwaliteitsvariatie 
vann producten, waargenomen risico, betrokkenheid en expertise van de consu-
mentt (o.a. Berens, 2004; DelVecchio, 2000; Maathuis, 1999) wijzen de resultaten 
vann verschillende onderzoeken erop dat een grotere mate van fit een positieve 
relatiee heeft met productevaluaties. Ook hier geldt dat geen onderzoek bekend is 
naarr de fit tussen corporate merk en individueel merk. Verwacht wordt dat de pas-
sendheidd van een individueel merk bij het corporate merk, parallel aan de relatie 
tussenn merkextensie en moedermerk, invloed heeft op de evaluatie van het indivi-
duelee merk. Bij een grotere mate van fit zal een grotere merkassociatie transfer 
plaatsvinden.. De vraag is hoe dit proces verloopt. In de meeste onderzoeken 
waarinn de invloed van fit op productevaluaties is gemeten, is fit gebruikt als inter-
actievariabelee die het effect van corporate associaties op productevaluaties beïn-
vloedtt (Aaker & Keiler, 1990; Berens, 2004; Park et al., 1993; Maathuis, 1999; 
Morrin,, 1999). Opgemerkt moet worden dat behalve in de studie van Berens (2004) 
geenn interactie werd onderzocht tussen fit en de mate van endorsement. Berens 
(2004)) vond een significant interactie-effect van deze twee variabelen op product-
attitude.. In de literatuur is minder aandacht besteed aan fit als mediërende varia-
bele.. Volgens Klink en Smith (2001), die de externe validiteit van merkextensie-
onderzoekk aan de kaak stellen, wordt de gepercipieerde fit vergroot door her-
haaldee blootstelling aan de merkextensie en aan de marketinginspanningen 

78 8 EFFECTENN V A N M E R K P O R T F O L I O S T R A T E G I E Ë N : M E R K A S S O C I A T I E TRANSFE R 



omtrentt de merkextensie, zoals reclame. Maathuis (1999) concludeert dat de aan-

wezigheidd van organisatie-associaties een positieve invloed heeft op f i t . Veronder-

steldd kan worden dat een grotere mate van endorsement de toegankel i jkheid 

vann corporate associaties verhoogt, waardoor de gepercipieerde f i t toeneemt. 

Bovendienn zorgt het proces van associatief leren er voor dat f i t toeneemt, omdat 

conceptenn die steeds samen worden gepresenteerd in het geheugen aan elkaar 

wordenn verbonden. Vervolgens kan f i t een direct (hoofd)effect hebben op de eva-

luatie,, zoals in eerdere studies naar productevaluaties het geval bleek (Aaker & 

Keiler,, 1990; Bath & Reddy, 2001; DelVecchio, 2000; Park et al., 1993). Dit onder-

zoekk bestudeert de wi jze waarop f i t invloed u i toefent op de merkassociatie trans-

ferr tussen corporate merk en individueel merk. Daarom zijn de volgende hypothe-

senn geformuleerd. 

Interactiehypothesee (zie f iguur 4.4): 

H4:: In het geval van een grote gepercipieerde f i t is het effect van de mate van 

endorsementt op de merkassociatie transfer sterker dan in het geval van een kleine 

gepercipieerdee f i t . 

Figuurr 4.4 Fit als interactievariabele 
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Mediatiehypothesee (zie f iguur 4.5): 

H 5 a :: Hoe groter de mate van endorsement, hoe groter de gepercipieerde f i t tussen 

hett individuele merk en het corporate merk. 

H5t,:: Hoe groter de gepercipieerde f i t tussen het individuele merk en het corporate 

merk,, hoe groter de merkassociatie transfer. 

Figuurr 4.5 Fit als mediërende variabele 
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4.55 Conclusie 
Inn dit hoofdstuk is de theorie omtrent merkassociatie transfer uiteengezet. 
Merkassociatiee transfer kan plaatsvinden tussen producten van dezelfde onder-
neming,, tussen de onderneming en haar producten en tussen de onderneming en 
haarr business units of individuele merken. De meeste onderzoeken richten zich op 
dee associatie transfer tussen de onderneming en haar producten, meestal merk-
extensies.. Het onderzoek in dit proefschrift richt zich op de merkassociate transfer 
tussenn corporate merk en individueel merk. Naast de achterliggende psychologi-
schee geheugenprocessen die merkassociatie transfer kunnen verklaren, zijn facto-
renn beschreven die een invloed uitoefenen op de overdracht van merkassociaties. 
Opp basis van de literatuur zijn hypothesen opgesteld met betrekking tot de relatie 
tussenn de mate van endorsement en merkassociatie transfer en met betrekking tot 
dee invloed van de factoren ondernemingbekendheid en gepercipieerde fit. Deze 
hypothesenn zijn weergegeven in het conceptuele model in figuur 4.6. In hoofdstuk 
77 wordt een consumentenonderzoek gepresenteerd waarin de hypothesen wor-
denn getoetst. 

Figuurr 4.6 Conceptuee l mode l 
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5 5 
Merkport fo l iomanagement , , 
strategieë nn en determinante n 
inn de prakti j k 
Ditt hoofdstuk geeft een vervolgantwoord op de eerste onderzoeksvraag van dit 
proefschrift:: wat zijn de determinanten van merkportfoliostrategieën? Deze vraag 
werdd in hoofdstuk 3 vanuit de theorie beantwoord. Hoofdstuk 5 richt zich op de 
praktijkk van merkportfoliomanagement. Om te onderzoeken welke merkport-
foliostrategieënn in de praktijk worden gebruikt en welke determinanten hieraan 
tenn grondslag liggen, zijn desk research en interviews uitgevoerd onder de acht-
tienn geselecteerde ondernemingen in de financiële markt en de uitzendmarkt. De 
inn de desk research aangetroffen informatie over merkportfoliostrategieën en 
determinantenn werd tijdens de interviews voorgelegd aan voor het merkportfolio-
beleidd verantwoordelijke managers. Naast vragen over de merkportfoliostrategie 
enn de determinanten werden vragen gesteld over de status van merkportfolioma-
nagementt in de organisatie: het belang dat aan merkportfoliomanagement werd 
gehecht,, hoe het 'merkportfoliodenken' zich ontwikkelde binnen de onderneming 
enn hoe merkportfoliobeleid intern werd georganiseerd. In dit hoofdstuk, waarin 
dee zender van de merkcommunicatie centraal staat, worden de methoden en 
resultatenn van deze studies beschreven. 

5.11 Onderzoeksvrage n 
Voorr de desk research en de interviews werden specifieke onderzoeksvragen 
geformuleerd: : 

OV1:: Wat is de status van merkportfoliomanagement in de organisaties? 
OV2:: Welke merkportfoliostrategieën worden in de praktijk gebruikt? 
OV3:: Welke determinanten zijn in de praktijk van belang voor de merkportfolio-

strategie? ? 
OV4:: Tot welke specifieke merkportfoliostrategieën leiden de determinanten? 
OV5:: Zijn er verschillen tussen de financiële markt en de uitzendmarkt? 

Dee eerste vraag betreft de interne organisatie van merkportfoliomanagement 
(OV1).. Is merkportfoliomanagement belangrijk voor de onderneming? Wie is er 
verantwoordelijkk voor en hoe wordt het in praktijk gebracht? De tweede vraag is 
welkee merkportfoliostrategieën van de typologie uit hoofdstuk 2 (mono, endorse-
mentt en multi branding) in de praktijk voorkomen (OV2). Hoofdstuk 3 van dit 
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Boxx 5.1 Samenvattin g van determinante n in de l iteratuu r 

Long-ter mm ownership : 
*»» Long-term ownership gaat vaker samen met mono of endorsement branding dan met mult i 

branding. . 
Historie : : 
>-- Een rijke historie gaat vaker samen met mono of endorsement branding dan met multi 

branding. . 
Matee van centralisatie : 
s** Een centraal gestuurde organisatie gaat vaker samen met mono of endorsement branding 

dann met rnulti branding. 
>-- Een decentraal gestuurde organisatie gaat vaker samen met multi branding dan met mono 

off endorsement branding. 
Fit: : 
»-- Wanneer een product of dienst past bij de core business van de onderneming (functionele 

f i tt met corporate merk), gaat dit samen met mono branding. 
>  Wanneer een product of dienst niet past bij de core business van de onderneming (geen 

functionelee f i t met corporate merk), gaat dit samen met mult i branding en in mindere 
matee met endorsement branding. 

>»» Wanneer de (merk)waarden van een product of dienst passen bij de corporate merkwaar-
denn (symbolische f i t met corporate merk), gaat dit samen met mono branding en in min-
deree mate met endorsement branding. 

>-- Wanneer de (merk)waarden van een product of dienst niet passen bij de corporate merk-
waardenn (geen symbolische f i t met corporate merk), gaat d i t samen met mult i branding. 

Bran dd equity : 
s-- Een aangekocht merk met een hoge brand equity wordt in fusies en overnames behouden, 

watt leidt tot mult i branding of endorsement branding. 
Levenscyclus: : 
s-- Naarmate een product zich verder in de levencyclus bevindt, gaat dit samen met de ver-

schuivingg van mono branding of endorsement branding naar multi branding. 
Schaalvoordelen : : 
>  De behoefte aan schaalvoordelen gaat samen met mono branding en in mindere mate met 

endorsementt branding. Het gaat niet samen met mult i branding. 
Merkassociati ee transfer : 
>  De behoefte aan merkassociatie transfer tussen corporate merk en diensten gaat samen 

mett mono branding en in mindere mate met endorsement branding. Het gaat niet samen 
mett mult i branding. 

»-- De behoefte aan merkassociatie transfer tussen corporate merk en individueel merk gaat 
vakerr samen met endorsement branding dan met mono of multi branding. 

*** De behoefte aan risicovermijding (vermijding van merkassociatie transfer tussen corporate 
merkk en diensten) gaat vaker samen met multi branding dan met mono of endorsement 
branding. . 

Segmentatie: : 
>  De behoefte aan segmentatie gaat vaker samen met mult i branding of endorsement bran-

dingg dan met mono branding. 
Werknemers : : 
*-- Het stimuleren van werknemersbetrokkenheid gaat samen met mono branding en in min-

deree mate met endorsement branding. 
s** Het stimuleren van (werknemersbetrokkenheid door middel van) interne competitie gaat 

vakerr samen met mult i branding dan met mono of endorsement branding. 
s** Het aantrekken van werknemers gaat vaker samen met mono branding en endorsement 

brandingg dan met mult i branding. 
Financiël ee markt : 
*-- Het creëren van zichtbaarheid op de financiële markt gaat samen met mono branding en 

inn mindere mate met endorsement branding. Het gaat niet samen met mult i branding. 
Internationalisatie : : 
>-- De behoefte internationaal te opereren gaat samen met zowel mono branding als endorse-

mentt of mult i branding. 
Omgevingsfactoren : : 
*-- Marktconsolidatie, klantgroepen, activiteiten van de concurrentie, globarisering, wet-

geving,, economische, demografische, sociaal-culturele en technologische ontwikkel ingen 
kunnenn de merkportfol iostrategie indirect beïnvloeden. 
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proefschriftt presenteerde een inventarisatie van in de literatuur onderscheiden 
determinantenn van merkportfoliostrategieën (zie box 5.1). Hier is de vraag welke 
determinantenn in de praktijk van belang worden geacht en tot welke strategieën 
zijj leiden (OV3 en OV4). De laatste vraag betreft de mogelijke marktverschillen 
tussenn banken en verzekeraars enerzijds en uitzendondernemingen anderzijds 
(OV5). . 

5.22 Methode 

5.2.11 Desk researc h 
Omm te onderzoeken welke merkportfoliostrategieën en welke determinanten in 
dee praktijk voorkomen, is desk research de eerste aanzet geweest. Het doel van de 
deskk research was informatie te verzamelen ter voorbereiding op de interviews die 
werdenn afgenomen bij de achttien ondernemingen. In de desk research zijn zowel 
algemenee als ondernemingspecifieke informatiebronnen geraadpleegd om de 
geselecteerdee dienstenmarkten in kaart te brengen. Belangrijke aspecten bij het in 
kaartt brengen van de markten waren a) kenmerken van de markt, zoals de mate 
vann groei en de spelers in de markt, b) kenmerken van de spelers, zoals de 
gevoerdee merken en diensten en c) de factoren die van belang waren voor strate-
gischee beleidsvoering. Voor algemene marktinformatie werden statistische gege-
venss gebruikt, zoals van CBS en NIPO, maar ook gegevens van vakorganisaties, uit 
vakbladenn en dagbladen. Voor het vergaren van ondernemingspecifieke informa-
tiee werden jaarverslagen, corporate brochures en websites van de ondernemingen 
gebruikt.. Vooral jaarverslagen werden verondersteld een bruikbare informatie-
bronn te zijn, aangezien deze periodieke informatie bevatten over de activiteiten 
enn prestaties van de onderneming en achtergrondinformatie over de factoren die 
besluitvormingg beïnvloeden. Van elke onderneming werd het jaarverslag van het 
jaarr van oprichting (voor zover te verkrijgen) en van de afgelopen vijfjaar bestu-
deerd.. Met de verkregen informatie uit de verschillende informatiebronnen is een 
zoo compleet mogelijk beeld geschetst van het merkportfolio van elke onderne-
mingg en zijn factoren geïdentificeerd, die de besluitvorming omtrent de merkport-
foliostrategiee mogelijk beïnvloeden. De resultaten van de desk research dienden 
alss input voor de interviews. 

5.2.22 Interview s 
Om,, op basis van de desk research, verder te onderzoeken welke merkportfolio-
strategieënn in de praktijk voorkomen, welke determinanten daaraan ten grond-
slagg liggen en hoe de strategieën worden geïmplementeerd, zijn managers van de 
achttienn geselecteerde ondernemingen face-to-face geïnterviewd over de merk-
portfoliostrategiee zoals die binnen de onderneming tot stand komt. De studie was 
exploratieff van aard; de bevindingen uit de literatuur en de desk research werden 
tijdenss de interviews aan de managers voorgelegd met als doel de inventarisatie 
vann merkportfoliostrategieën en determinanten in de praktijk. 
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Vragenli js t t 
Voorr de interviews werd een gestructureerde vragenlijst gebruikt die, op basis van 
dee resultaten \/an de desk research, per onderneming was gespecificeerd. De vra-
genlijstt bestond uit vragen over de juistheid van het op basis van de desk research 
opgesteldee merkportfolio, de status van merkportfoliomanagement in de organi-
satie,, de merkportfoliostrategie en de determinanten van merkportfoliobeslissin-
gen.. Om te zorgen dat niet alleen voor de hand liggende determinanten, maar 
ookk eventuele meer achterliggende determinanten werden achterhaald, werd t i j-
denss het interview een checklist van in de literatuur en de desk research verza-
meldee determinanten gebruikt (zie bijlage 2). De managers werd gevraagd deze 
checklistt voor maximaal vier door henzelf te kiezen merken van de onderneming 
tee doorlopen en daarbij hardop te denken. Op deze manier was de interpretatie 
vann de determinanten door de managers duidelijk en kon de interviewer zonodig 
doorvragen.. Aan de checklist was een 3-puntsschaal verbonden. De manager 
beoordeeldee per merk of de determinanten totaal onbelangrijk (1), belangrijk (2), 
off zeer belangrijk (3) waren (geweest) voor merkportfoliobeslissingen. Herhaal-
delijkk werden de managers erop gewezen dat het ging om de invloed van de fac-
torenn op de beslissing een merk een bepaalde plek in de portfolio toe te wijzen, 
mett andere woorden, een merk al dan niet te relateren aan de andere merken van 
dee onderneming, met name het corporate merk. In totaal werden de determinan-
tenn voor drieënzestig merken beoordeeld. 

Procedur ee en geïnterv iewde n 
Elkee onderneming werd telefonisch benaderd met de vraag wie binnen de organi-
satiee verantwoordelijk was voor het merkportfoliobeleid. Deze persoon werd 
gevraagdd mee te werken aan het onderzoek. Alle benaderde managers waren 
bereidd medewerking te verlenen. Ter voorbereiding van het interview werden de 
interviewvragenn en informatie over het onderzoeksproject toegestuurd. Het inter-
vieww vond plaats op de werkplek van de manager en duurde gemiddeld anderhalf 
uur.. Alle interviews werden afgenomen tussen april en november 2001. De perso-
nenn die meewerkten aan het onderzoek (zie tabel 5.1) waren formeel (n = 4) of 
informeell (n = 14) voor het merkportfoliomanagement verantwoordelijke mana-
gers.. Dit waren vijftien mannen en drie vrouwen, variërend in de leeftijd van 30 tot 
611 jaar. De functies van de geïnterviewden varieerden van hoofd reclame tot mar-
ketingg manager, (corporate) brand manager en CEO. In dit proefschrift worden zij 
aangeduidd met de algemene term 'manager'. Geen van deze managers had overi-
genss letterlijk de functie 'merkportfoliomanager' op het visitekaartje staan. Alle 
geïnterviewdenn hadden jarenlange (minimaal zes jaar) werkervaring op het 
gebiedd van marketing, communicatie, of marktonderzoek. Hun huidige functie 
vervuldenn zij variërend van één tot vijftien jaar. Naast ervaring in de dienstensector 
haddenn sommigen ook fabrikant- of retailervaring. De meeste managers hanteer-
denn een visie over merken die overeenkomt met het moderne merkdenken zoals 
datt in de recente merkenliteratuur wordt gebezigd: merken zijn niet alleen eigen-
domm van merkaanbieders, maar zijn bovenal associatienetwerken in de hoofden 
vann stakeholders. Sommige managers zagen het merk ook als sturend principe 
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voorr ondernemingsactivi tei ten. Het volgende citaat i l lustreert deze visie op mer-

ken. . 

"Wij"Wij zien het merk als een perceptie. Het merk is eigendom van de klanten. De juridische 

eigenaareigenaar van het merk is niet bevoegd of zelfs in staat om maar met dat merk te doen 

enen het te positioneren zoals hij wil. Wat we graag willen bereiken is dat het merk binnen 

hethet bedrijf ook sturend gaat worden bij toekomstige beslissingen." 

Tabell 5.1 Geïnterviewden 

Geïnterviewde e 

Tenn tijde van het inter-

vieww werkzaam bij: 

Functiee ten tijde van het 

interview: : 

Mw.. M. van Balen 

Dhr.. R. Bickel 

Dhr.. W. Davidse 

Dhr.. B. van Gessel 

Dhr.. A. Gobes 

Dhr.. M. van Hemele 

Mw.. W. Hofman 

Dhr.. A. Jongsma 

Dhr.. Z. Kroese 

Dhr.. P. Kruyt 

Dhr.. J. Langman 

Dhr.. W. van der Pol 

Mw.. C. Rustema 

Dhr.. A. Veraart 

Dhr.. R. Verhaar 

Dhr.. H. Vink 

Dhr.. R. Wittenberg 

Dhr.. H. Zwarts 

Fortis s 

Univé é 

Vedior r 

ABNN AMRO 

DLNO O 

Creyf's s 

Aegon n 

USG G 

F.. van Lanschot Bankiers 

Dee Goudse 

AXA A 

Achmea a 

Start t 

Rabobankk Groep 

INGG Groep 

Manpower r 

Adecco o 

Randstad d 

Seniorr advisor brand management 

Hoofdd marketing services/Manager 

strategie e 

Managerr strategische marketing 

Headd of group brand management 

Brandd manager corporate communi-

cation n 

Afgevaardigdd bestuurder (CEO) 

Hoofdd reclame 

Directiesecretaris s 

Hoofdd marketing & communciatie 

Hoofdd marketing 

Managerr externe communicatie 

Adjunctt directeur 

Corporatee brand manager 

Communicatieprojectmanagerr merk-

portfoliomanagement t 

Brandd manager Central Europe & The 

Netherlands s 

Algemeenn directeur 

Marketingg manager 

CEO O 

Hoewell een gestructureerde vragenlijst werd gebruikt, hadden de interviews een 

openn karakter, waarbij soms ook extra vragen aan de orde kwamen. Tijdens de 

interviewss bleek bijvoorbeeld dat het voor sommige managers lastig was te praten 

overr het merkportfoliomanagement van de onderneming. Ten eerste was niet 

altijdd direct duidelijk welke eenheden door de onderneming precies als merken 

werdenn beschouwd. Dit probleem werd opgelost door tijdens het bespreken van 

hett merkportfolio, indien nodig, te discussiëren over welke eenheden wel en niet 

alss merken werden beschouwd. Een voorbeeld van een eenheid waarover verwar-

ringg bestond, was een 'intern merk'. Een intern merk kan bijvoorbeeld een afde-

lingg binnen de organisatie zijn. De medewerkers van de afdeling vinden het 
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belangrijkk dat zij door het hanteren van een eigen 'merk', dat alleen intern wordt 
gebruikt,, een specifieke identiteit hebben binnen de organisatie. Volgens de geïn-
terviewdee manager was het interne 'merk' echter geen echt merk. Het werd niet 
gebruiktt voor externe communicatie en had geen positionering. 

Tenn tweede besprak men soms vooral individuele merken. De onderlinge relaties 
tussenn de verschillende merken en diensten, waarin de interviewer was geïnteres-
seerd,, bleef daarbij soms onderbelicht. Dit kwam vooral voor bij ondernemingen 
waarinn het belangrijkste individuele merk tegelijk ook het corporate merk was. 
Terwijll de interviewer bijvoorbeeld wilde weten of er onderzoek werd gedaan 
naarr de associatie-overdracht tussen het corporate merk en een individueel merk, 
verteldee de manager van alles over naamsbekendheid en imago-onderzoek met 
betrekkingg tot het corporate merk. Grotendeels is dit probleem te wijten aan de 
nieuwheidd van het onderwerp en het daardoor ontbreken van concrete activitei-
tenn op het gebied van merkportfoliomanagement. Tijdens het interview werden 
dee managers er door de interviewer herhaaldelijk aan herinnerd dat het ging om 
dee relaties tussen de merken en niet zozeer om de merken op zich. Dit was in de 
meestee situaties voldoende om het gesprek in goede banen te leiden. In een enkel 
gevall was de kwaliteit van de verkregen informatie beneden verwachting, wat 
heeftt geleid tot het niet gebruiken van een zeer klein aantal passages in de inter-
viewdata.. Dit was geen structureel probleem en heeft, naar onze mening, geen 
invloedd gehad op de resultaten. 

Overigenss gaven sommige managers zelf aan het lastig te vinden over merfport-
foliostrategieënn te praten wanneer die zonder weloverwogen argumer ten ' »/aren 
'ontstaan'.. Vooral de checklist van determinanten werd in dat gev il m >eilijk 
gevondenn om in te vullen: wat was nu werkelijk een belangrijke beslis ings actor 
geweest?? Door de managers bij het invullen van de checklist hardop te laten den-
kenn en, indien nodig, te discussiëren over de determinanten, werd inzicht verkre-
genn in de besluitvorming. De managers vonden het expliceren van achterliggende, 
implicietee factoren nuttig; het stemde hen tot nadenken en maakte hen bewust 
datt er meer factoren expliciet zouden moeten worden overwogen bij merkport-
foliobeslissingen,, zoals blijkt uit de volgende citaten. 

"De"De activiteiten van de concurrenten, dat heeft geen rol gespeeld volgens mij. Maar dat 
weetweet ik niet zeker, interessant eigenlijk dat ik dat niet weet!" 

"Misschien"Misschien moetje concluderen, voornamelijk ikzelf, dat merkportfoliomanagement heel 
veelveel overwegingen kent die gewoon nog niet worden meegenomen, terwijl het wel 

belangrijkbelangrijk is. Dus daarbij moetje een checklist hebben met de dingen die we in overweging 
nemen,nemen, voordatje een merkportfoliostrategie gaat ontwikkelen." 
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Analys e e 
Allee interviews zijn opgenomen op cassette en getranscribeerd. De data zijn in drie 
stappenn geanalyseerd: 'segmenteren', 'inventariseren' en 'samenvatten' (geba-
seerdd op Wester & Peters, 1995). Allereerst werden interviewfragmenten over be-
paaldee thema's, zoals 'ontwikkelingen in merkportfoliomanagement' en 'verant-
woordelijkheidd voor merkportfoliomanagement' toegewezen aan één of meer 
codess of subcodes. De vragenlijst diende als uitgangspunt voor het ontwerp van 
hett codeboek. Vervolgens werden alle interviewteksten gecodeerd. Tijdens het 
coderenn werd, indien nodig, het codeboek aangepast. Hierna werd een tweede 
onderzoekerr gevraagd het codeboek te testen op volledigheid en bruikbaarheid. 
Opp basis van deze test, waarbij het codeboek werd toegepast op drie van de inter-
viewteksten,, werd voor enkele codes de codeerinstructie aangescherpt. Hierna 
werdd het definitieve codeboek toegepast op alle interviewteksten. Na het coderen 
werdenn de fragmenten per code geïnventariseerd en geïnterpreteerd. Vervolgens 
werdenn de bevindingen samengevat. 

Dee drieënzestig merken die op de checklists waren ingevuld, werden gecategori-
seerdd als typisch voor een mono merkstrategie (bijvoorbeeld 'Axa'), typisch voor 
eenn endorsement strategie (bijvoorbeeld 'Spaarbeleg, 100% dochter van Aegon') 
off typisch voor een multi merkstrategie (bijvoorbeeld 'Interpolis'). Vervolgens is 
gekekenn naar het belang van de determinanten in het algemeen en uitgesplitst 
naarr merkportfoliostrategie. De scores 1 ('onbelangrijk'), 2 ('belangrijk') werden 
samengebrachtt tot 0 ('minder belangrijk'). De score 3 ('zeer belangrijk') werd 
gehercodeerdd naar 1 en bleef 'zeer belangrijk' representeren. De reden hiervoor 
wass dat de score 1 ('onbelangrijk') nauwelijks voorkwam. Determinanten werden 
inn het algemeen snel als belangrijk beoordeeld, ook als uit de toelichting bleek dat 
hett niet echt een reden was geweest voor een specifieke merkportfoliobeslissing. 
Dee score 'zeer belangrijk' gaf beter weer dat een determinant daadwerkelijk van 
belangg was geweest. Op basis van de scores is bekeken of er een relatie bestaat 
tussenn de determinant en de gehanteerde merkportfoliostrategie en in welke rich-
tingg deze relatie wijst. 

5.33 Resultate n 

5.3.11 Statu s van merkpor t fo l iomanagemen t in de organisati e 
Voordatt de managers werden ondervraagd over de merkportfoliostrategieën die 
dee ondernemingen hanteerden en de determinanten die hierop van invloed 
waren,, werd eerst gesproken over het belang en de ontwikkeling van merkport-
foliomanagementt binnen de organisatie. Ook werden vragen gesteld over de acti-
viteitenn die met betrekking tot merkportfoliomanagement werden georganiseerd 
enn wie voor het merkportfoliobeleid verantwoordelijk was. 
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B e l a n gg e n o n t w i k k e l i n g v a n m e r k p o r t f o l i o m a n a g e m e n t 

Aann de managers werd gevraagd of er volgens hen binnen de onderneming werd 

gedachtt in te rmen van merkport fol iostrategieën. De meeste managers maakten in 

hunn an twoord een onderscheid tussen de manier waarop zij zelf tegen merkport-

fo l iomanagementt aankijken en de 

"Het"Het belang van het merk is hier nooit zo manier waarop merkport fo l iomanage-

heelheel erg onderkend. Het zit gewoon niet in ment binnen de organisatie al dan niet 

onsons bedrijf. Het is een beetje een houtje word t bedreven. Van de achtt ien geïnter-

touwtjetouwtje merkstrategie. Wat ik zou willen v iewden gaven acht managers aan dat 

hebbenhebben is het besef van het belang ervan." binnen de onderneming in termen van 

merkport fo l iostrategieënn word t gedacht. 

Vann de overige t ien ondernemingen was bij twee ondernemingen ten t i jde van het 

interv ieww het besef groeiende dat men bewust met merkpor t fo l iomanagement 

bezigg zou moeten zi jn. Volgens de geïnterviewden was er echter nog niet vol-

doendee bewustz i jn. Bij de andere acht ondernemingen was de merkport fo l iostra-

teg iee geen issue. Dit kwam volgens sommige geïnterviewden door de geringe aan-

dachtt voor merken in het algemeen. De meeste geïnterviewden betreurden di t 

gebrekk aan aandacht voor de merkportfol iostrategie en probeerden een groeiend 

bewustz i jnn van het belang van merkport fo l iomanagement te st imuleren. Tabel 5.2 

geef tt een kwant i ta t ie f overzicht van de gegeven antwoorden met betrekking t o t 

merkpor t fo l iomanagement . . 

Tabell 5.2 Antwoorde n met betrekkin g to t merkportfoliomanagemen t 

___ _ _ _________^__ ja nee 
Denkenn in termen van merkportfoliostrategieën {n = 18) 

Groeiendd bewustzijn (n = 10)a 

Ontwikkelingg in merkportfoliodenken (n = 18) 

Officiëlee functie (n = 18) 

Benoemingg merkportfoliostrategie (n = 18) 

Activiteitenn met betrekking tot merkportfoliostrategie (n = 18) 

aa Dit zijn de tien ondernemingen waarbij niet in termen van merkportfoliostrategieën 

werdd gedacht ('nee' in de rij erboven). 

Hett fe i t dat binnen de onderneming niet al t i jd bewust wo rd t gedacht in termen 

vann merkport fo l iost rategieën, houdt niet in dat het managen van de merkport-

fo l i oo niet gebeurt . Beslissingen over het merkpor t fo l io worden vaak impliciet en 

add hoc genomen, zonder dat er sprake is van een gestructureerd merkpor t fo l io-

beleid.. Opvallend is dat ondernemingen 

"Wij"Wij zijn geen strategische merkenbouwers. in de f inanciële markt over het algemeen 

WeWe zeggen nu, ter wille van de lieve vrede, meer in termen van merkport fo l iostrate-

nounou dan doen we toch een combinatie van gieën leken te denken dan ondernemin-

diedie twee merken. Dan zien we in de gen in de ui tzendmarkt . Van de elf ban-

toekomsttoekomst wel. Een beetje zo." ken en verzekeraars bleken, volgens de 

8 8 

2 2 

15 5 

4 4 

8 8 

4 4 

10 0 

8 8 

3 3 

14 4 

10 0 

14 4 
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managers,, drie ondernemingen (27%) zich totaal niet bezig te houden met het 

managenn van het merkpor t fo l io . In de u i tzendmarkt waren d i t vier van de zeven 

ondernemingenn (57%). 

Dee meeste ondernemingen waren ten t i jde van het interview zo'n twee a drie jaar 

bezigg met nadenken over (de toekomst van) de gevoerde merken. Er was daarbij 

meerr aandacht voor het voor de onderneming belangri jkste merk (meestal het cor-

poratee merk) dan voor de onderl inge relaties van de merken in het por t fo l io . De 

ondernemingenn die zich daadwerkel i jk met 

dee (her)structurering van het merkport- "De beslissing om hiertoe over te gaan is 

fo l ioo bezighielden, bevonden zich aan de één. Hoe dat zich precies gaat uitwerken 

startt van het besluitvormings- of imple- in allerlei vormen is natuurtijk twee. 

mentatieproces.. Enkele managers noem- Dat is de moeilijkheid." 

den,, gevraagd naar het moment waarop 

hett merkpor t fo l iodenken in werk ing werd gezet, naast een jaartal spontaan een 

anderr startpunt: het aantreden van een nieuwe directie of topmanager. 

Invloedri jkee personen binnen de organisatie, zoals directieleden en leden van de 

Raadd van Bestuur kunnen met hun individuele visie en voorkeur een belangri jke 

roll spelen in het merkport fo l iobele id van een onderneming. 

Gestructureerdd of niet, in de meeste ondernemingen was een ontwikke l ing waar 

tee nemen in het merkpor t fo l iodenken. Slechts in drie ondernemingen was het 

"a l t i jdd al zo geweest" . Dat wi lde voor twee ondernemingen zeggen dat er al t i jd 

eenn bewuste merkport fo l iostrategie is gehanteerd en voor de derde onderneming 

datt er nooi t een bewuste merkport fol iostrategie is geweest. Wanneer er wel een 

ontwikke l ingg in de t i jd had plaatsgevonden, was het verschil met vroeger over het 

algemeenn dat a) er meer besef was van het belang van merkpor t fo l iomanage-

ment,, wa t ook meer discussie over het merkpor t fo l io opr iep; b) merk(port-

fo l io)managementt meer centraal vanuit de organisatie werd bestuurd; c) de 

ondernemingg ofwel van minder naar meer merken, o fwel van meer naar minder 

merkenn in het por t fo l io g ing, waarbi j het laatste binnen de geselecteerde onder-

nemingenn het meest voorkwam. Dit was soms het resultaat van een bewust geko-

zenn merkport fol iostrategie, maar in veel gevallen het resultaat van toeval l igheden 

enn ad hoc beslissingen. Wat betref t de start en de ontwikke l ing van het merkport-

fo l iodenkenn was er geen verschil tussen de financiële markt en de ui tzendmarkt. 

Merkport fo l io-act iv i te i te n n 
Gevraagdd naar de activiteiten die voortkomen uit merkport fo l iobeleid en die zijn 

bedoeldd om het beleid voor de gehele organisatie kenbaar en voelbaar te maken, 

bleekk het voor de managers lastig een onderscheid te maken tussen activiteiten met 

betrekkingg to t het merkpor t fo l io en activiteiten met betrekking to t het belangrijk-

stee merk van de onderneming. Veel activiteiten die werden genoemd, zoals het ont-

wikkelenn van een 'brand guide', merkpaspoort, of huisstijl, hebben als doel de 

gewenstee uitstraling van het belangrijkste merk intern en extern te communiceren. 

Wanneerr werd doorgevraagd naar activiteiten die daadwerkeli jk dienen om het 
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merkpor t fo l ioo te presenteren of bediscussiëren, zoals interne presentaties, work-

shops,, onderzoek en strategiebijeenkomsten, bleek dat in veertien ondernemingen 

dergeli jkee activiteiten niet plaatsvonden. In één van deze veertien ondernemingen 

stondenn activiteiten met betrekking to t het merkport fo l io wel op de agenda, maar 

wass nog niet duidel i jk in welke vorm dit moest plaatsvinden. De vier overige onder-

nemingenn zetten speciale projectteams in om de merkportfoliodiscussie aan te 

wakkerenn of organiseerden conferenties en strategiebijeenkomsten om het vol tal-

ligee personeel bij het merkport fol iobeleid te betrekken. Eén financiële dienstverle-

nerr organiseerde jaarli jks een intern onderzoek om te bekijken hoe de uitstraling 

enn communicatie van verschillende business units met eigen merken aansluiten bij 

dee uitstral ing, communicat ie en richtlijnen van het corporate merk. 

V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d 

Datt merkport fo l io 's veelal ontstaan door toeval l igheden, impliciete argumentat ie 

enn ad hoc beslui tvorming, is niet zo verrassend als we bedenken dat in de meeste 

organisatiess niemand formeel verantwoordel i jk is voor het merkport fo l iobele id. 

Slechtss in vier ondernemingen was er een officiële funct ie voor, dat wi l zeggen dat 

éénn persoon binnen de organisatie kon worden aangewezen als 'merkpor t fo l ioma-

nager'.. In alle vier de gevallen was di t de geïnterviewde. Bij de andere onderne-

mingenn deden de geïnterviewde mana-

"Die"Die stuurgroep communicatie wordt formeel gers merkport fo l iobele id 'erbi j ' , naast 

actiefactief op het gebied van merkportfolio- hun primaire taken, zoals het aanstu-

managementmanagement en staat onder voorzitterschap ren van de market ing- of reclameafde-

vanvan de voorzitter van de RvB. Dat betekent l ing, het maken van strategisch merk-

dusdus dat de verantwoordelijkheid voor beleid, het bewaken van het marke-

merkportfoliomanagementmerkportfoliomanagement op het hoogste t ing- en communicat iebudget en het 

niveauniveau ligt binnen deze organisatie. Waar die init iëren van marktonderzoek. In bijna 

inin feite ook moet liggen vinden wij." alle ondernemingen rapporteerden de 

managerss aan de Raad van Bestuur 

(RvB)) of de directie, die de eindverantwoordel i jkheid had voor merkport fo l io-

beslissingen.. In twee gevallen lag de eindverantwoordel i jkheid niet in Nederland, 

maarr in het bui tenland. Het ging hier dan ook om internat ionale, van oorsprong 

niet-Nederlandse,, bedri jven. De geïnterviewden gaven aan wel voor Nederland de 

e indverantwoordel i jkee te zi jn. Naast de geïnterviewde managers en de RvB of 

directie,, waren soms nog andere organen medeverantwoordel i jk voor het merk-

por t fo l iobele id .. Zo werden de verantwoordel i jken voor business units genoemd, 

enn werden merkcommissies en merkplatforms in het leven geroepen. De managers 

gavenn aan dat zij het belangri jk vonden dat merkport fo l iomanagement t o t op het 

hoogstee niveau van de organisatie plaatsvindt. De eindverantwoordel i jken moeten 

dann wel daadwerkel i jk betrokken zijn en het merkport fo l iobeleid relevant achten. 

I n t e r n ee h i n d e r n i s s e n 

Enkelee managers ident i f iceerden problemen die volgens hen voor tkwamen ui t het 

ontbrekenn van een gestructureerd merkpor t fo l iomanagement . Ten eerste heerste 

somss onduidel i jkheid over de verantwoordel i jkheid voor het merkpor t fo l io . Dit 
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leiddee tot verwarring en miscommunicatie: wie is verantwoordelijk voor wat? Ten 
tweedee zorgde de autonomiteit van business units soms voor het probleem dat 
besluitvormingg omtrent het merkportfolio niet conform de corporate richtlijnen 
plaatsvindt.. Ten derde speelden interne motieven vaak een rol. Volgens de 
managerss zijn interne motieven vaak een belangrijke drijfveer achter het in het 
levenn roepen of instandhouden van merken. De oplossing van de meeste proble-
menn lag volgens hen in het centraliseren van de verantwoordelijkheid en bevoegd-
heidd voor merkportfoliobeslissingen en in een goede interne communicatie hier-
over. . 

5.3.22 M er ((portfolio' s en merkport fo l iostrategieë n 
Hett in kaart brengen van de merkportfolio's en merkportfoliostrategieën van de 
achttienn ondernemingen op basis van desk research bleek niet altijd even makke-
lijk.. Hoewel werd verwacht dat jaarverslagen goede informatiebronnen zouden 
zijn,, bleek dat deze weinig informatie bevatten over de gevoerde merken en hun 
onderlingee relaties. Tekenend was dat in sommige jaarverslagen het woord 'merk' 
niett één keer voorkwam. Hoewel ook op internetsites van de ondernemingen niet 
altijdd alle merken werden genoemd, was het redelijk goed mogelijk, via het 'door-
klikken'' naar de sites van dochterondernemingen, de merken van de ondernemin-
genn in kaart te brengen. Het bepalen van de onderlinge relaties tussen merken 
wass niet altijd mogelijk. Van de merkportfolio's werden, voor zover mogelijk, visu-
elee weergaven gemaakt die tijdens de interviews aan de managers werden voor-
gelegd.. Hen werd gevraagd de merkportfolio's te controleren en eventueel ont-
brekendee onderdelen toe te voegen, verkeerde onderdelen te schrappen en 
onderlingee relaties weer te geven of te verbeteren. Ook werd gevraagd welke 
merkportfoliostrategiee de onderneming hanteerde. 

Merkport fo l io ' s s 
Opp twee ondernemingen na, bleken de merkportfolio's niet geheel te kloppen. Er 
zijnn vier algemene oorzaken van verschillen tussen de in de desk research opge-
steldee merkportfolio's en de tijdens de interviews aangepaste merkportfolio's. Ten 
eerstee ontstond af en toe verwarring vanwege de grootte van de markt die als 
onderzoeksveldd was gekozen. Alle ondernemingen opereren op Europese, dan wel 
wereldwijdee markten, terwijl het onderzoek is beperkt tot de Nederlandse markt. 
Hett was uit de openbare informatie niet altijd herleidbaar of internationale mer-
kenn wel of niet op de Nederlandse markt opereerden. Ten tweede werden tijdens 
dee desk research soms, bij gebrek aan informatie over de merkportfolio, organo-
grammenn gebruikt om de gevoerde diensten en merken te achterhalen. Dit 
leverdee een combinatie op van de juridische organisatie- en merkenstructuur die 
niett hetzelfde was als het pure merkportfolio, bijvoorbeeld omdat bepaalde ele-
mentenn geen merken waren, maar interne service units. Ten derde werden ele-
mentenn uit het vooraf opgestelde merkportfolio soms geschrapt, omdat het geen 
merkenn waren maar productnamen. Tijdens de interviews ontstond hierdoor vaak 
dee discussie over wat nu wel en wat nu geen merken zijn. Zijn labels merken? 
Wordenn productnamen als merken beschouwd? De antwoorden op deze vragen 
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verschildenn per geïnterviewde. In één geval werden bi jvoorbeeld alle beleggings-

fondsenn van een f inanciële dienstverlener als merken beschouwd. Het antwoord 

h ingg ook af van de doelgroep in het specifieke geval. Productnamen die de consu-

mentt niets zeggen, kunnen voor tussenpersonen of zakeli jke cl iënten belangri jke 

A-merkenn zi jn, volgens de managers. Ten vierde was het, zoals eerder beschreven, 

inn de desk research niet al t i jd mogeli jk 

"Een"Een beleggingsfonds zit ergens tussen een de onder l inge relaties tussen merken 

identiteitidentiteit en een product in. Het product weer te geven, waardoor merken op 

heeftheeft een eigen naam die is gerelateerd aan een verkeerde positie in het merkport-

watwat er in zit. (...) Dat is te vergelijken met fo l io waren geplaatst. De managers 

ijsjes:ijsjes: Cornetto's, Magnums enzo. En als dat konden deze relaties meestal wel weer-

allemaalallemaal merken zijn, zijn dit ook allemaal geven, waardoor tevens de mate van 

merken."merken." endorsement door het corporate merk 

duidel i jkerr werd. Figuur 5.1 is een voor-

beeldd van een merkpor t fo l io van één van de ondernemingen, de Rabobank Groep, 

opp basis van de desk research. Figuur 5.2 geeft het aangepaste merkpor t fo l io weer 

opp basis van het interview met de manager van dezelfde onderneming. In f iguur 

5.22 is te zien dat de l inkerkolom uit f iguur 5.1 is geschrapt. Dit waren interne ser-

vicee units, ondersteunende afdelingen voor de lokale Rabobanken. Ook werd de 

relat iee tussen Rabobank Nederland, Rabobank Groep en de individuele merken t i j -

denss het interview verduideli jkt. Zo vielen de individuele merken niet onder 

Rabobankk Nederland, maar onder Rabobank Groep en bleek IRIS een gezamenli jk 

merkk van Rabobank Nederland en Robeco te z i jn1 . 

O n d u i d e l i j k h e i dd o p e n b a r e i n f o r m a t i e 

Dee managers werd gevraagd of zij zich bewust waren van de onduidel i jkheid over 

dee samenstell ing van de merkportfol io 's in openbare, bedrijfsspecifieke bronnen. 

Eenn aantal managers verklaarden dat di t een bewuste keuze was. Volgens hen is 

in format iee over het merkport fo l io voor consumenten niet interessant. Bovendien 

v indenn veranderingen in het merkport fo l io zo regelmatig plaats, dat een weer-

gavee van het merkpor t fo l io al gauw is verouderd. Eén manager opperde dat het 

on tbrekenn van in format ie over het merkpor t fo l io in het jaarverslag te maken kan 

hebbenn met terughoudendheid om strategische informat ie prijs te geven. De 

anderee managers waren zich niet 

"Wij"Wij hebben gezegd, dit jaar gaan wezo'n bewust van de onduidel i jke informat ie. 

overzichtoverzicht niet meer doen. Voegt het veel toe? Hun verklar ing was dat de website van 

VoordatVoordat je het uitbrengt zijn dingen alweer de onderneming nog niet was aange-

veranderd."veranderd." past aan de veranderde situatie. Ook 

werdd als verklaring gegeven dat het 

merkpor t fo l ioo intern nauweli jks een issue is, laat staan dat het extern word t 

gecommuniceerd.. In geen van de ondernemingen was een visuele weergave van 

hett merkpor t fo l io aanwezig. Indien managers t i jdens het interview een visuele 

weergavee van het merkpor t fo l io toonden , hadden zij dit vooraf of t i jdens het 

interview,, speciaal voor het onderzoek, opgesteld. Soms wisten zij zelf niet precies 

11 Na het interview hebben in de loop der t i jd veranderingen plaatsgevonden in het merkportfolio van de Rabobank 

Groep.. Deze veranderingen zijn niet opgenomen in figuur 5.2. 
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F i g u u rr 5.1 M e r k p o r t f o l i o R a b o b a n k G r o e p o p basi s v a n des k researc h 
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hoee het merkportfolio eruit zag, of gaven zij aan dat men binnen de onderneming 
inn discussie was over de positie van bepaalde merken in het portfolio. 

Hett  gemiddeld e merkportfol i o 
Opp basis van de desk research en de interviews bleek het gemiddelde merkport-
folioo uit elf individuele merken te bestaan. Het aantal individuele merken dat 
naastt het corporate merk in het merkportfolio voorkwam, varieerde van één tot 
drieëntwintig.. Gemiddeld waren deze verdeeld over vier productcategorieën 
(variërendd van één tot acht). De gemiddelde merkdiepte was vier. Dat wil zeggen 
datt er gemiddeld vier individuele merken in één productcategorie voorkwamen. 
Ditt waren minimaal één en maximaal twaalf merken. Figuur 5.3 toont het gemid-
deldee merkportfolio2. 

Figuurr 5.3 Gemiddel d merkportfoli o 

PC1 1 

IM M 

IM M 

CM M 

PC2 2 

IM M 

PC3 3 

IM M 

IM M 

PC4 4 

CMM = corporate merk; PC = productcategor ie; IM = indiv idueel merk. 

Hett gemiddeld aantal individuele merken in de merkportfolio's was voor de finan-
ciëlee en de uitzendmarkt gelijk (elf). Wel verschilden de twee markten in het 
gemiddeldd aantal productcategorieën. In de financiële markt kwamen, met een 
gemiddeldee van vijf (variërend van één tot acht), meer productcategorieën voor 
dann in de uitzendmarkt (gemiddeld twee, variërend van één tot vijf). De onder-
nemingenn in de uitzendmarkt hadden met gemiddeld vijf merken per product-
categoriee (variërend van één tot negen) meer merkdiepte dan de ondernemingen 
inn de financiële markt (gemiddeld drie, variërend van één tot twaalf). De figuren 
5.44 en 5.5 geven de gemiddelde merkportfolio's in beide markten weer. Te zien is 
datt het gemiddelde merkportfolio in de uitzendmarkt (figuur 5.4) smaller, maar 
dieperr is dan dat in de financiële markt (figuur 5.5). 

Merkport fo l iostrategieë n n 
Achtt van de geïnterviewde managers konden de merkportfoliostrategie van de 
ondernemingg expliciet benoemen. Dit zijn overigens niet per se dezelfde mana-

22 Ten behoeve van de overzichtelijkheid zijn submerken en labels buiten beschouwing gelaten. 
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Figuurr 5.4 Figuur 5.5 

Gemiddel dd merkportfoli o Gemiddel d merkportfoli o 

inn de uitzendmark t in de financiël e mark t 
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CMM = corporate merk; PC = produc tca tegor ie ; IM = ind iv iduee l merk. 

gerss die eerder aangaven dat er binnen de onderneming in termen van merkport-
foliostrategieënn wordt gedacht. De merkportfoliostrategieën werden als volgt 
benoemd:: 'één merkbeleid', 'monoliet niveau', 'monolitisch branded', 'monoli-
tisch',, 'branded', 'meermerkenstrategie', 'multi branding' en 'multi niche strate-
gie'.. Als we de door de managers expliciet benoemde merkportfoliostrategieën 
vergelijkenn met de merkportfoliostrategieën zoals in het theoretisch raamwerk 
(ziee hoofdstuk 2), zien we dat de eerste vier strategieën corresponderen met mono 
brandingg en de laatste vier met multi branding. 

Wanneerr de merkportfoliostrategie van de onderneming niet expliciet kon wor-
denn benoemd, was het, bij verdere navraag en op basis van het tijdens het inter-
vieww besproken merkportfolio, toch mogelijk de al dan niet bewust gekozen merk-
portfoliostrategiee te achterhalen. Aan de hand van het theoretisch raamwerk 
werdd de strategie dan gecategoriseerd als mono, endorsement of multi merkstra-
tegie.. Tabel 5.3 geeft een overzicht van de door de managers expliciet benoemde 
merkportfoliostrategieën,, vergeleken met de merkportfoliostrategieën op basis 
vann de desk research en vertaald naar de theoretische typologie uit hoofdstuk 2. 
Dee tabel laat daarmee drie stappen in de zoektocht naar de merkportfoliostrate-
giee van de ondernemingen zien. De tweede kolom (stap 1) toont de merkportfo-
liostrategiee zoals deze op basis van de desk research werd achterhaald. In de derde 
kolomm (stap 2) is te zien hoe de geïnterviewde managers de merkportfoliostrategie 
benoemden.. De vierde kolom (stap 3) toont de merkportfoliostrategie zoals deze, 
tijdenss de interviews, uiteindelijk is vertaald naar de typologie. 
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Tabell 5.3 Merkportfoliostrategie op basis van desk research, expliciet benoemd door 

dee managers en vertaald naar typologie 

Ondernemin g g 

Financiël e e 

mark t t 

A A 

B B 

C C 

D D 

E E 

F F 

G G 

H H 

1 1 

J J 

K K 

Uitzendmark t t 

L L 

M M 

N N 

O O 

P P 

Q Q 
R R 

Merkportfoliostrategi ee op 

basiss  van desk researc h (stap 1) 

Multi i 

Multi i 

Multi i 

branding g 

brandingg & 

branding g 

Monoo branding 

Multi i 

Multi i 

Multi i 

Multi i 

Multi i 

Multi i 

Multi i 

Multi i 

Multi i 

brandingg & 

branding g 

branding g 

brandingg & 

brandingg & 

brandingg & 

brandingg & 

branding g 

branding g 

Endorsement t 

Endorsement t 

Multi i 

Multi i 

branding g 

branding g 

Multii branding & 

endorsement t 

endorsement t 

endorsement t 

endorsement t 

endorsement t 

endorsement t 

endorsement t 

Explicie tt  doo r manager s 

benoemd ee merkport -

foliostrategi ee (stap 2) 

Eénn merkbeleid 

--
Branded d 

--

Meermerkenstategie e 

Monoliett niveau 

Monolitischh branded 

Multii branding 

Monolitisch h 

Multii niche strategie 

Merkportfoliostrategi e e 

vertaal dd naar typologi e 

(stapp 3) 

Multii branding 

Multii branding 

Multii branding 

Multii branding 

Endorsement/multii branding 

Endorsement/multii branding 

Endorsement/multii branding 

Endorsement/multii branding 

Endorsement t 

Endorsement t 

Multii branding/endorsement 

Multii branding/endorsement 

Multii branding/endorsement 

Multii branding/endorsement 

Multii branding/endorsement 

Multii branding/endorsement 

Multii branding 

Endorsement/multii branding 

-- = merkportfoliostrategie niet expliciet benoemd door geïnterviewde manager 

Inn tabel 5.3 is te zien dat de merkportfol iostrategie zoals geconcludeerd op basis 

vann de desk research niet al t i jd overeenkwam met de merkport fo l iostrategie op 

basiss van de interviews. Dit is niet verwonderl i jk gezien het gebrek aan openbare 

in format iee dat t i jdens de desk research ook leidde t o t door de onderzoekers onvol-

ledigg of verkeerd geschetste merkportfol io 's. 

Inn tabel 5.3 is ook te zien dat de merkport fol iostrategie volgens de typologie niet 

a l t i jdd overeenkwam met de strategie zoals deze in eerste instantie door de 

managerr werd benoemd. Dit kan worden verklaard door het fe i t dat de merkport-

fol iostrategiee vaak een aspiratief ele-

"Wij"Wij hebben een monolithische merkstrategie. ment bevatte. Dat wi l zeggen dat de 

AlsAls je in de praktijk kijkt en je weet dat we een merkport fol iostrategie een gewenst 

aantalaantal andere merken hebben, dan zijn we niet toekomstscenario kan zijn en daarom 

monolithisch.monolithisch. Maar we streven er wel naar." niet al t i jd de huidige werkel i jkheid 

representeert.. Een onderneming met 

eenn mono merkstrategie kan bijvoorbeeld naar één merk streven, terwi j l in werke-

l i jkheidd meerdere merken worden gevoerd. 
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Zoalss te zien is onder stap 3, hanteerden elf ondernemingen een gemengde strate-
gie.. Wanneer in deze kolom 'multi branding/endorsement' bij de onderneming 
staat,, betekent dit dat er meer gebruik werd gemaakt van multi branding dan van 
endorsement.. Andersom betekent 'endorsement/multi branding' dat er meer 
gebruikk werd gemaakt van endorsement dan van multi branding. Vijf onderne-
mingenn hanteerden multi branding. Twee ondernemingen hanteerden endorse-
mentt branding. Mono branding kwam niet voor. 

Tabell 5.3 toont dat multi branding en de combinatie endorsement/multi branding 
dee overheersende strategieën waren in de financiële markt (beide 36%). In de uit-
zendmarktt kwamen beide strategieën één keer voor (beide 14%) en overheerste 
dee mengvorm multi branding/endorsement (71%). Endorsement werd alleen in de 
financiëlee markt gebruikt (18%). 

Wanneerr endorsement werd gebruikt, kon de nadruk op het corporate merk groot 
off klein zijn. Zo sprak een geïnterviewde van 'loose endorsement' als slechts ver-
meldd werd dat het merk onderdeel was van de onderneming, zoals 'Amev is part of 
Fortis'.. Een andere vorm van endorsement was het verwerken van de corporate 
merknaamm in de individuele merknaam (linked name), zoals bijvoorbeeld TopStart 
(vann Start). Wat in de praktijk tevens bleek voor te komen, was dat niet alleen cor-
poratee merken, maar ook individuele merken als endorser dienden. ASR, een 
onderdeell van Fortis, was hiervan een voorbeeld. Enkele merken binnen het merk-
portfolioo van Fortis werden door ASR endorsed3. Endorsement door een individu-
eell merk is een aanvulling op het theoretisch raamwerk. 

5.3.33 Determinante n van merkport fo l iostrategieë n 
Tijdenss het open gedeelte van de interviews kwamen vaak al meerdere redenen 
voorr bepaalde merkportfoliobeslissingen naar voren. Het gesloten deel, waarbij 
dee geïnterviewde werd gevraagd de checklist van mogelijke determinanten van 
merkportfoliostrategieënn in te vullen, gaf verdere informatie. Tabel 5.4 presen-
teertt een overzicht van het belang van de determinanten, zowel in het algemeen 
alss uitgesplitst naar merkportfoliostrategie. Alleen de determinanten die behoren 
tott de categorieën 'karakteristieken van de onderneming' en 'doelen van de 
onderneming',, zijn in deze tabel opgenomen. Van deze determinanten werd op 
basiss van de literatuur verwacht dat ze zouden samenhangen met specifieke merk-
portfoliostrategieën,, zoals beschreven in hoofdstuk 3. Als we kijken naar de totale 
verzamelingg beoordeelde determinanten, blijkt dat zeven determinanten in meer 
dann de helft van alle keren dat de determinant werd beoordeeld, 'zeer belangrijk' 
werdenn geacht. Dit waren (van hoogste naar laagste score) 'werknemersbetrok-
kenheid'' (73%), 'functionele f i t ' (66%), 'symbolische f i t ' (66%), 'segmentatie' 
(63%),, 'merkassociatie transfer tussen corporate merk en diensten' (55%), 'risico-
vermijden'' (53%) en 'werknemers aantrekken' (53%). Twee andere redelijk hoog 
scorendee determinanten waren 'historie (49%) en 'merkassociatie transfer tussen 
corporatee merk en individueel merk' (48%). Het slechtst scoorde 'interne competi-

33 Tegenwoordig is ASR veranderd in Fortis ASR. 
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Tabell 5.4 Belan g en samenhan g van determinante n met de merkportfoliostrategi e (%) 

Werkk nemersbet rok ken he id 

Funct ione lee f i t 

5ymbol ischee f i t * 

Segmenta t iee * 

Merkassoc iat iee t ransfer 

tussenn co rpo ra te merk 

enn d iensten * 

Ris icovermi jdenn * 

Werknemerss aan t rekken 

His tor iee * 

Merkassoc ia t iee t rans fer 

tussenn co rpo ra te merk en 

ind iv iduee ll merk * 

Schaalvoordelen n 

In te rna t i ona l i sa t i ee * 

Levenscyclus s 

Z i ch tbaa rhe idd op de 

f i nanc ië lee mark t * 

M a t ee van cent ra l isa t ie 

Long- te rmm ownersh ip * 

Brandd equ i ty aangekocht 

merk k 

In te rnee compe t i t i e 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

Mon o o 

13 3 

29 9 

39 9 

14 4 

16 6 

27 7 

37 7 

12 2 

8 8 

37 7 

39 9 

3 3 

22 2 

27 7 

11 1 

37 7 

19 9 

20 0 

18 8 

35 5 

6 6 

50 0 

24 4 

25 5 

10 0 

63 3 

39 9 

53 3 

8 8 

64 4 

21 1 

25 5 

25 5 

17 7 

Endorsemen t t 

40 0 

37 7 

39 9 

40 0 

16 6 

49 9 

21 1 

53 3 

40 0 

33 3 

39 9 

37 7 

33 3 

40 0 

39 9 

37 7 

22 2 

56 6 

33 3 

39 9 

52 2 

14 4 

45 5 

25 5 

42 2 

25 5 

17 7 

28 8 

42 2 

22 2 

44 4 

25 5 

33 3 

67 7 

Mult i i 

47 7 

34 4 

22 2 

46 6 

68 8 

24 4 

42 2 

35 5 

52 2 

30 0 

22 2 

60 0 

45 5 

33 3 

50 0 

26 6 

59 9 

24 4 

49 9 

26 6 

42 2 

36 6 

31 1 

50 0 

48 8 

12 2 
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50 0 
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50 0 
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17 7 

Totaa l l 
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100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 
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== 15) 

== 41) 

== 18) 

== 35) 

== 19) 

== 37) 

== 19) 

== 34) 

== 25) 

== 30) 

== 26) 

== 30) 

== 27) 

== 30) 

== 28) 

== 27) 

== 27) 

== 25) 

== 33) 

== 23) 

== 33) 

== 22) 

== 38) 

== 16) 

== 40) 

== 16) 

== 41) 

== 16) 

== 38) 

== 14) 

== 34) 

== 12) 

== 52) 

== 6) 

Score3 3 

73 3 

66 6 

66 6 

63 3 

55 5 

53 3 

53 3 

49 9 

48 8 

41 1 

40 0 

30 0 

29 9 

28 8 

27 7 

26 6 

10 0 

00 = 'm inder be lang r i j k ' ; 1 = 'zeer be langr i jk ' . 
aa De score is het aanta l keren dat de de te rm inan t 'zeer be langr i j k ' werd gevonden, 

gedee ldd door het t o t a a l aanta l keren dat de de te rm inan t was beoordee ld , vermen ig-

vu ld i gdd met 100 (%). 

** De samenhang tussen de determinant en de merkpo r t f o l i os t ra teg ie is s ign i f icant b i j 

pp < .05 (zie b i j lage 3 voor de chi-kwadraatscores). 
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t ie '' (10%). Dat deze determinanten in het algemeen belangri jk werden gevonden, 

zegtt nog niets over de specifieke merkport fo l iostrategieën waartoe zij leidden. Dit 

bestudeerdenn we per determinant . Er werden met betrekking t o t de determinan-

tenn geen verschillen gevonden tussen de f inanciële markt en de ui tzendmarkt. 

W e r k n e m e r s b e t r o k k e n h e i d d 

Dee betrokkenheid van werknemers werd erg belangri jk gevonden door de mana-

gers.. De determinant scoorde het hoogst op belang. Toch was werknemersbetrok-

kenheidd niet gerelateerd aan een 

bepaald ee merkport f oliostrategie . "Hef is heel prettig voor het personeel als ze zich 

Hett  is net zo goe d wenselij k dat met iets kunnen identificeren. Daar zou een 

eenn werkneme r zich betrokke n corporate merk wel belangrijk in kunnen zijn. Je 

voel tt  bi j het eige n mer k als bi j de hebt ook mensen die nog heel sterk aan hun eigen 

overkoepelend ee organisatie . De merk hangen. Dat is toch een manierom je anders 

identificati ee met een eige n mer k te voelen, een beetje trots te zijn ten opzichte van 

binne nn de organisati e kan belang - de 'gewone'mensen binnen de organisatie." 

rijkk zijn voor werknemers om zich 

thuiss te voelen in de organisatie, wat de werksfeer en prestaties bevordert. Het 

wass daarom volgens de managers van belang voorzicht ig om te gaan met merk-

veranderingen. . 

F u n c t i o n e l ee f i t 

Dee managers gaven aan dat diensten die afweken van de kerncompetit ies eerder 

eenn eigen merknaam kregen dan niet-afwi jkende diensten. Wanneer funct ionele 

f i tt belangri jk werd gevonden, 

voornamelij kk  in het geva l van een "Diensten die ver afstaan van de primaire 

gebre kk aan functionel e fit , wer d dienstverlening worden eerder in een apart, 

dann oo k meesta l mult i brandin g individueel merk ondergebracht dan diensten die 

toegepast .. Wannee r functionel e fi t echt tot de kerncompetities behoren." 

geenn rol speelde, werd mono bran-

dingg het meest toegepast. 

Endorsementt branding werd in beide gevallen gebruikt . Enkele managers gaven 

aann dat de kerncompetit ies van de onderneming waren verruimd, zodat in eerste 

instantiee afwi jkende diensten toch onder de corporate merknaam konden worden 

gepresenteerd. . 

Symbo l i s ch ee f i t 

Ookk met betrekking t o t symbolische f i t gaven de managers aan dat bij n iet -afwi j -

kendee diensten eerder mono branding werd toegepast en dat bij afwi jkende dien-

stenn vooral mul t i branding 

wer dd toegepast . Ook werde n "Activiteiten die aan de merkessentie voldoen worden 

individuel ee merke n di e paste n ook zo genoemd en alle activiteiten die daar niet aan 

bi jj  de corporat e merkwaarde n voldoen moeten een andere naam krijgen." 

vakerr endorsed, dan indiv idu-

elee merken die afweken van de corporate merkwaarden. 
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S e g m e n t a t i e e 

Err waren onder de managers twee tegengestelde opvat t ingen over het bedienen 

vann verschillende doelgroepen en marktsegmenten. Enerzijds zou di t veel makke-

li jkerr met één merk gaan, anderzijds zouden meerdere merken nodig zijn om de 

segmentenn af te dekken. Het bedienen van verschillende segmenten met één merk 

zouu in deze laatste visie niet geloofwaardig overkomen, omdat het merk bijvoor-

beeldd te sterk geposi t ioneerd is in een bepaald gedeelte van de markt. Vaak werd 

eenn nieuw merk aan het merk-

b a rr is de handicap waar je mee zit ais je een portfoli o toegevoeg d om di t pro -

uitzendorganisatieuitzendorganisatie hebt, dan denkt iedereen: hé, blee m te ondervangen . Toch is de 

datdat is dus gewoon uitzendwerk, Hoe kan je je dan voorspron g in bran d equit y di e 

onderscheiden?onderscheiden? Dan moet je dus van dat merk weg." een reeds beken d merk heef t 

aantrekkel i jkk voor ondernemin-

genn om op voort te bouwen. Wanneer het belangri jk werd gevonden dat verschil-

lendee segmenten werden bediend, werd door de ondernemingen het vaakst de 

endorsementt strategie gebruik t . Op die manier werd zowel geprof i teerd van een 

individueell merk als van de brand equity van het corporate merk. 

M e r k a s s o c i a t i ee t r a n s f e r tusse n c o r p o r a t e m e r k e n d i e n s t e n 

Wanneerr men t o t doel had de onderneming bekend te maken bij het publiek en 

daarmeee de corporate merkassociaties te verbinden aan de diensten van de onder-

neming,, was het volgens de managers belangri jk de corporate merknaam te 

gebruiken,, eventueel in combinatie 

"Het"Het allerbelangrijkste is de corporate naam van met individuel e merken . In deze 

hethet bedrijf, dat is uiteindelijk waar mensen hun situati e kwa m de mon o merkstrate -

geldaangeldaan toevertrouwen." gi e het mees t voor . 

R i s i c o v e r m i j d e n n 

Risicovermijdenn heeft te maken met het niet overdragen van merkassociaties. 

Merkassociatiee transfer wo rd t als ongewenst ervaren, omdat men bang is dat 

negatievee ervaringen met het product of merk een negatief effect hebben op de 

reputat iee van de onderneming. De 

"Stel"Stel je voor dat daar iets naars uit voortvloeit, manager s gave n dan oo k aan dat , 

dandan straalt dat op een negatieve manier af op  het het wannee r men voora f onzeke r was 

corporatecorporate merk en dat willen we niet." hoe een nieuw e diens t zou worde n 

ontvangen,, men liever niet het 

risicoo nam het corporate merk te beschadigen. De dienst werd dan eerder onder 

eenn eigen merknaam in de markt gezet. Wanneer risicovermijding geen rol 

speelde,, werd vaker mono branding o f endorsement branding toegepast. 

W e r k n e m e r ss a a n t r e k k e n 

Hett aantrekken van potent ië le werknemers werd door de meeste managers erg 

belangri jkk bevonden. Verondersteld werd dat het presenteren van de onderne-

mingg door middel van het corporate merk, eventueel in combinat ie met andere 

merken,, de ui tstral ing geeft van een sterk bedri j f . Toch waren er ook geluiden dat 
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hett  corporat e mer k een t e bred e en "Als je kijkt naar de arbeidsmarkt is het veel 

ongedifferentieerd ee uitstralin g kan verstandiger onszelf, in de concurrentie met ABN, 

hebbe nn op de arbeidsmarkt . De Fortis en ING, ook als groep te presenteren." 

behoeftee werknemers aan te trek-

kenn leidde dan ook niet t o t het hanteren van een specifieke merkport fo l iostra-

tegie. . 

His to r i e e 

Dee historie van een onderneming kan te maken hebben met de structuur van een 

bedrijf,, de geografische oorsprong, de cultuur, of een familiegeschiedenis. Zoals 

verwacht,, gebruikten ondernemin-

genn di e veel belan g hechtte n aan "Die letters moeten toch echt in het rood, want 

historie ,, vake r een mon o merkstra - dat verwijst naar onze herkomst. Het ene merk 

tegi ee dan een mult i merkstrategie . was rood, het tweede had ook rood in het merk, 

Wannee rr  histori e onbelangrij k was , zelfs bij de derde zat er nog wat roods in." 

werdd vaker een mul t i merkstrate-

giee gebruikt . De endorsement strategie werd in beide gevallen gebruikt . 

Merkassoc ia t ie t rans fe rr  tusse n co rpo ra t e m e r k en ind iv iduee l mer k 

Alss ondernemingen corporate associaties aan een individueel merk wi lden verbin-

den,, werd de endorsement strategie 

hett  mees t gebruikt . Het identificere n "Het nieuwe merk heeft die lift alleen maar 

vann een sterk e 'moeder ' achte r de verdiend op basis van de credits die het 

merke nn wek t volgen s de manager s corporate merk heeft opgebouwd. Als het niet 

vertrouwe nn en kan nieuw e dienste n de corporate merknaam droeg, dan had het 

ondersteunen .. lang niet de vlucht gehad als nu." 

O v e r i g ee d e t e r m i n a n t e n 

Hett voeren van één merk leverde volgens de managers schaalvoordelen op, zodat 

ookk met een klein budget toch een krachtige merkcommunicatie kon worden 

gevoerd.. Dit gold in mindere 

mat ee voo r een endorsemen t "[Merk A] heeft naamsbekendheid op de Nederlandse 

strategie .. Een klei n budge t markt. Als we dezelfde naamsbekendheid voor [merk B] 

wass een rede n om nie t met zouden willen opbouwen, moeten we fors investeren. 

meerder ee merke n in de mark t Het is aanzienlijk goedkoper om [merk A] te houden en 

tee opereren; de merken zou- [merk B] weg te halen." 

denn dan niet voldoende kun-

nenn worden ondersteund. Ook was het budget, om dezelfde reden, bepalend voor 

hett schrappen van merken. Een groot budget betekende niet automatisch dat een 

mul t ii merkstrategie werd toegepast. Wel bood een groter budget meer ruimte 

voorr het voeren van meerdere merken in de markt. Wanneer schaalvoordelen 

onbelangri jkk werden gevonden, bleek de mult i merkstrategie dan ook vaker te 

wordenn gebruikt . 
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Eénn van de belangri jkste ontwikkel ingen van de afgelopen decennia is de toene-

mendee internationalisatie . Op zakelijk gebied ontstaan grote mult inat ionals die 

dee globalisering van de economie st imu-

"We"We moeten gaan internationaliseren want leren. Zakelijke dienstverleners zoals de 

onzeonze toekomst ligt niet in Nederland. Als we geselecteerde ondernemingen zien kans 

willenwillen groeien dan moeten we het dus internat ionaal te opereren, om deze 

vooralvooral zoeken in andere landen. Waarbij het mult inat ionals overal ter wereld te kun-

corporatecorporate merk een internationale rol is nen bedienen. Deze wens ging volgens 

toebedeeld."toebedeeld." de managers vaak samen met een mono 

merkstrategie. . 

Dee fase van de levenscyclu s waarin een dienst verkeert, was volgens enkele 

managerss van invloed op de te kiezen merknaam. Een dienst in de introductiefase 

kann prof i j t hebben van de brand equity 

"Het"Het heeft gewerkt om er een label aan te van het corporate merk, dat eventueel 

hangen.hangen. Nu dat tot wasdom is gekomen, in combinatie met een individueel merk 

kunnenkunnen we het er af halen." (t i jdeli jk) aan de nieuwe dienst word t 

gekoppeld.. In de volwassenheidsfase is 

dee endorsement niet al t i jd meer nodig. Als een dienst onbekend is, kan ook het t i j -

del i jkk toevoegen van een label of een submerk helpen de consument duidel i jk te 

makenn wa t de dienst inhoudt . 

Verondersteldd werd dat voor ondernemingen de zichtbaarhei d op de financiël e 

mark tt  steeds belangri jker is. De geïnterviewden onderschreven dit . Niet alleen is 

hett van belang als beursgenoteerd bedri j f herkenbaar te zijn voor (potentiële) 

aandeelhouders,, maar ook om aantrek-

"Als"Als je zichtbaar bent op de financiële markt, keiijk te zijn voor grote investeerders. 

krijgenkrijgen stakeholders misschien het gevoel Wanneer de zichtbaarheid op de f inan-

van'goh,van'goh, daar moet ik die onderneming bij ciële markt belangri jk werd bevonden, 

betrekken'betrekken' of 'ik moet er aandelen van werd de mono merkstrategie het meest 

kopen'.kopen'. Zichtbaarheid is belangrijk om geld gehanteerd. Wanneer het niet belang-

aann te trek ken." r i jk werd gevonden, overheersten de 

mult ii en de endorsement strategie. 

Eerderr in d i t hoofdstuk werd al duideli jk dat de mat e van centralisati e van de 

organisatiee invloed heeft op het merkpor t fo l iomanagement. Hoe centraler het 

beleid,, hoe meer nadruk op het corporate merk. Organisaties waarin afdel ingen of 

dochterondernemingenn een grote mate van vri jheid hebben, hanteren vaker mul t i 

brandingg of endorsement. In meer cen-

"Als"Als je niet nadrukkelijk stuurt vanuit één t raal gestuurde organisaties word t het 

vertrekpunt,vertrekpunt, krijg je een soort meerkoppig belangri jk gevonden dat iedereen van-

monsterr waarbij verschillende partijen iets u i t dezelfde, centraal opgestelde kaders 

andersanders zien, voelen en vooral verwachten." met het merk omgaat. 
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Long-termm ownership werd door de managers op verschillende manieren beschre-

ven.. In een fami l iebedr i j f werden de famil ie leden die de onderneming besturen 

gezienn als de ' long-term owners'. Zij vinden het belangri jk de ondernemingsnaam 

(vaakk de famil ienaam) te behouden en te beschermen. Ook wanneer een onderne-

mingg langdur ig dezelfde aan-

deelhouderss of hetzelfde "Wat bij ons heel belangrijk is voor het merkbeleid, 

managementt team heeft, werd is dat het management hier heel erg lang werkt." 

di tt beschouwd als long-term 

ownership.. De geïnterviewden zagen als groott voordeel van long-term ownership 

datt het ver t rouwen wekt , vooral bij zakeli jke relaties. Wanneer long-term owner-

shipp zeer belangri jk werd bevonden, was er vaker sprake van een mono merkstra-

tegiee dan van de andere merkport fo l iostrategieën. 

Fusiess en overnames leiden vaak t o t een verdubbel ing van het merkpor t fo l io , 

waarbi jj meerdere merken dezelfde dienst aanbieden (merkdiepte). Volgens de 

managerss is het onder andere afhankel i jk van de brand equi ty van de aange-

kochtee merken of en welke mer-

kenn bl i jven bestaan. Hoe waarde- "Je neemt ergens een regionale bank over. Die heeft 

voll is het aangekochte merk voor daar natuurlijk een bepaalde waarde. Dus waarom 

dee stakeholders? Men moet zou je het een naam geven van een bepaalde bank 

zowell rekening houden met de waarvan ze nog nooit van hebben gehoord?" 

marktt als met de medewerkers 

vann het merk. Met het merk gaat immers een bedri j fscultuur gepaard. Volgens één 

vann de geïnterviewden ging men bij fusies en overnames vaak voorbi j aan de 

waarde,, de cultuur en de mensen in een bedri j f. Aangekochte merken met een 

hogee brand equity werden regelmatig toch opgeheven. Eén manager gaf aan dat 

all vroeg in het aquisitieproces afspraken zouden moeten worden gemaakt over de 

merken.. Dat gebeurde volgens haar in de prakt i jk bijna nooit . 

Eénn van de voordelen van de identi f icat ie met een individueel merk kan volgens de 

l i teratuurr zijn dat het interne competi t ie stimuleert, wa t kan leiden t o t een beter 

resultaatt per afdel ing en dus ook 

voorr de onderneming als geheel. "Concurreer maar met de buitenwereld en niet 

Hoewell interne competi t ie vol- intern. Natuurlijk heb je allemaal je eigen doel-

genss de managers wel voorkomt, stellingen, maar het moet wel bij de gezamenlijke 

vondenn bijna alle geïnterviewden doelstelling passen." 

hett st imuleren van interne com-

peti t iee onbelangri jk en vaak zelfs ongewenst. Het was geen reden om een 

bepaaldee merkport fol iostrategie te hanteren. 

D e t e r m i n a n t e nn m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m g e v i n g v a n d e 

o n d e r n e m i n g g 

Dee toenemende marktconsolidatie in nationale, Europese en internat ionale mark-

tenn leidt vaak t o t het samengaan van merken en het ontstaan van grote conglo-

meraten.. Volgens een geïnterviewde kun je niet anders dan meedoen met deze 
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globaliserin gg  om je als onderneming staande te houden tussen de grote namen. 
Tochh leidden merkactiviteiten van de concurrentie , hoewel nauwlettend in de 
gatenn gehouden, bijna nooit tot veranderingen in het eigen merkportfolio. 
Hetzelfdee gold voor wetgeving . Slechts in enkele gevallen werden naar aanleiding 
vann de Nederlandse of Europese wetgeving merkbeslissingen genomen. Zo werd 
doorr één van de uitzendondernemingen uitzending in de bouw aangeboden, ter-
wijll dit wettelijk nog niet was toegestaan. Om deze reden werd de link met het 
corporatee merk vermeden door de nieuwe dienst een eigen merknaam te geven. 
Ookk ondernemingen die juridisch niet 100% eigenaar waren van dienstverlenende 
instituten,, verbonden om deze reden haar corporate merk niet aan het instituut. 
Economische ,, demografische , sociaal-culturel e en technologisch e ontwikkelinge n 
werdenn vaak wel belangrijk geacht voor de activiteiten van de onderneming, maar 
niett direct voor het merkportfoliobeleid. Alleen de opkomst van het Internet had 
somss directe invloed op merkbeslissingen. Bij het online aanbieden van bestaande 
off nieuwe diensten stond de vraag centraal of dit onder een bestaand of een 
nieuww merk moest gebeuren. De determinant klantgroepe n leidde slechts zelden 
tott een specifieke merkportfoliostrategie. Wel benadrukten alle geïnterviewden 
hett belang van de behoeften van klanten. Volgens hen was de behoefte van de 
klantt altijd het eerste uitgangspunt. Ondanks deze klantgerichtheid werd nauwe-
lijkss onderzoek gedaan naar de effecten van merkportfoliobeleid op klantniveau. 

Extr aa genoemd e determinante n 
Naa het invullen van de checklist van determinanten tijdens het interview, vroegen 
wijj de managers of er volgens hen nog determinanten onbesproken waren geble-
ven.. Hieronder komen twee determinanten aan bod die niet van tevoren waren 
geïnventariseerd,, maar die tijdens de interviews naar voren kwamen. 

Vrijwell de meest genoemde aanvullende determinant is de eerder besproken fac-
torr intern e politiek . Volgens de geïnterviewden kun je bepaalde beslissingen nog 
zoo goed rationaliseren, maar organisaties bestaan nu eenmaal uit mensen met ver-
schillendee ideeën en belangen. Eén van de managers antwoordde op de vraag 
waaromm een bepaalde merkverandering had plaatsgevonden cynisch: "omdat de 
nieuwee CEO zei: dat wil ik". 

Volgenss de managers was ook de distributievor m van een dienst van invloed op 
merkbeslissingen.. Veel verzekeraars werkten bijvoorbeeld met onafhankelijke tus-
senpersonen.. Als de verzekeraars hiernaast ook zelf met de klant in contact wilden 
staann zonder tussenkomst van een tussenpersoon, wat met de komst van het 
Internett steeds makkelijker werd, leverde dit een distributieconflict op. Dit kon 
eenn reden zijn voor verschillende merken te kiezen. 
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5.44 Conclusi e en discussi e 
Inn dit hoofdstuk is beschreven hoe merkportfoliomanagement in de praktijk van 
uitzendondernemingenn en financiële dienstverleners wordt bedreven. Uit de stu-
diee volgen enkele belangrijke conclusies. De eerste conclusie betreft de merkport-
foliostrategieënn die ondernemingen hanteren. Uit de studie bleek dat, hoewel 
niett altijd spontaan benoemd door de managers, verschillende merkportfoliostra-
tegieënn werden gebruikt. Zowel in de financiële markt als in de uitzendmarkt han-
teerdenn de meeste ondernemingen, overeenkomstig met de veronderstelling van 
Vann Riel (1994), een gemengde strategie. Banken en verzekeraars gebruikten 
veelall een combinatie van endorsement en multi branding, waarbij endorsement 
overheerste.. Bij de meeste uitzendonderneming overheerste juist multi branding 
inn de combinatie met endorsement. Dat ondernemingen verschillende strategieën 
tegelijkk gebruiken is op zich geen probleem. Sterker nog, de verscheidenheid in 
merkwaarden,, productcategorieën en marktontwikkelingen geven vaak goede 
aanleidingg verschillende strategieën binnen één merkportfolio te kiezen. Pro-
blemenn ontstaan wanneer strategieën zonder weloverwogen besluitvorming tot 
standd komen en een verspilling van tijd, geld en energie als gevolg hebben. Dit 
wass bij sommige ondernemingen het geval; het gebruik van meerdere strategieën 
tegelijkk kwam niet voort uit weloverwogen strategievorming, maar uit toeval en 
add hoc beslissingen die vaak niet in lijn waren met andere (ad hoc) besluitvorming. 
Wanneerr ondernemingen niet voor een gemengde strategie kozen, werd meestal 
multii branding gehanteerd, gevolgd door endorsement branding. Hoewel een 
deell van de ondernemingen daar wel naar streefde, hanteerde geen van de onder-
nemingenn een mono merkstrategie. Opvallend was dat op basis van de desk 
researchh niet altijd de juiste informatie werd verkregen over de merkportfolio's en 
dee merkportfoliostrategieën die de ondernemingen hanteerden. Dit was in enkele 
gevallenn een bewuste keuze van de ondernemingen, maar kwam soms ook voort 
uitt een gebrek aan heldere externe communicatie. Op basis van de interviews 
werdd een extra merkcombinatie onderscheiden: het individuele merk in combina-
tiee met een ander individueel merk. Dit was een aanvulling op de typologie in 
hoofdstukk 2. 

Dee tweede belangrijke conclusie betreft de determinanten van merkportfoliostra-
tegieën.. Voor de meeste determinanten gold dat de samenhang met specifieke 
merkportfoliostrategieënn overeenkwam met de verwachtingen op basis van de 
literatuur.. De belangrijkste determinanten vonden de managers 'werknemers-
betrokkenheid',, 'functionele fit ', 'symbolische fit', 'segmentatie', 'merkassociatie 
transferr tussen corporate merken diensten', 'risicovermijden' en 'werknemers aan-
trekken'.. Ook 'historie' en 'merkassociatie transfer tussen corporate merk en indi-
vidueell merk' scoorden hoog op belang. De determinanten 'werknemersbetrok-
kenheid'' en 'werknemers aantrekken' bleken niet tot specifieke merkportfolio-
strategieënn te leidden. Hoewel de bevinding met betrekking tot werknemersbe-
trokkenheidd in lijn is met de onderzoeksresultaten van Laforet en Saunders (1999), 
wass de verwachting dat het stimuleren van betrokkenheid zou leiden tot een 
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monoo of endorsement strategie. Volgens de managers maakte het echter niet uit 
off werknemers betrokken waren bij of werden aangetrokken tot het corporate 
merkk of de individuele merken. Wat betreft het belang van de determinanten en 
dee invloed op de merkportfoliostrategie waren er geen verschillen tussen de finan-
ciëlee markt en de uitzendmarkt. Gebaseerd op figuur 3.2 uit hoofdstuk 3, waarin 
dee verwachtingen met betrekking tot de drie groepen determinanten werden 
weergegeven,, geeft figuur 5.6 een overzicht van de resultaten met betrekking tot 
dee determinanten. De negen belangrijkste determinanten en de extra genoemde 
belangrijkee determinant 'interne politiek' zijn in de figuur vet gedrukt. 

Figuurr 5.6 Dete rminan ten van merkpor t fo l ios t ra teg ieën (aangepast model) 

Karakteristieke n n 
vanvan de onderneming 

2.. Functionele f i t (+) 
3.. Symbolische f i t (+) 
8.. Historie (+) 
Internee politiek (+/-) 
Levenscycluss (+/-) 
Matee van centralisatie (+) 
Long-termm ownership (+) 
Brandd equity aangekocht merk (+/-) 
Distributievormm (+/-) 

Doele nn (gewenst e effecten ) 
vanvan de onderneming 

1.. Werk nemersbet rokken he id (+/-) 
4.. Segmentatie (+/-) 
5.. Merkassociatie transfer tussen 

corporatee merk en diensten (+) 
6.. Risicovermijden (-) 
7.. Werknemers aantrekken (+/-) 
9.. Merkassociatie transfer tussen 

corporatee merk en individueel merk (+) 
Schaalvoordelenn (+) 
Internationalisatiee (+) 
Zichtbaarheidd financiële markt (+) 
Internee competitie (+/-) 

44
MERKPORTFOLI O O 

STRATEGIE E 

Omgevin g g 
vann de onderneming 

(micro/macro) ) 

Matee van marktconsolidatie (+) 
Klantgroepenn (+/-) 
Activiteitenn van de concurrentie (+/-) 
Globaliseringg (+) 
Wetgevingg (+/-) 
Economischee ontwikkelingen (+/-) 
Demografischee ontwikkelingen (+/-) 
Sociaal-culturelee ontwikkelingen (+/-) 
Technologischee ontwikkelingen (+/-) 

Vett gedrukt = determinant is tijdens de interviews belangrijk gebleken. 

Genummerdd = positie van determinant in volgorde van belang (1 = meest belangrijk). 

(+)) Positieve relatie met belang van het corporate merk (mono of endorsement branding). 

(-)) Negatieve relatie met belang van het corporate merk (multi branding). 

(+/-)) Neutrale relatie met belang van het corporate merk (de determinant leidt niet tot een specifieke 

merkportfoliostrategie). . 
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Dee derde belangrijke conclusie betreft het feit dat interne politiek in een aantal 
vann de onderzochte ondernemingen soms meer bepalend is voor merkportfolio-
beslissingenn dan de andere argumenten. Interne politiek gaat gepaard met 
emotionelee (en rationele) argumenten die per persoon en per positie binnen de 
organisatiee enorm kunnen verschillen. Hoewel het niet uniek is voor merkportfo-
liomanagementt en het ook in andere organisatieprocessen een rol speelt, is 
internee politiek een zeer belangrijke determinant van merkportfoliobeslissingen. 
Menn moet er in de praktijk dan ook rekening mee houden dat interne politiek 
vaakk randvoorwaarden schept waarbinnen merkportfoliomanagement plaats-
vindt.. Twee manieren om de invloed van interne politieke argumenten ten koste 
vann andere argumenten te beperken zijn a) de politieke argumenten bloot te leg-
genn en b) alle mogelijke determinanten op gestructureerde wijze te overwegen. 
Dee eerste manier tracht de interne politiek uit de 'achterkamertjes' te halen. Dit is 
eenn lastig proces gezien de persoonlijke belangen die een rol spelen en die men 
niett graag zal willen prijsgeven. De stimulering van betrokkenheid van alle par-
tijenn binnen de organisatie bij het merkportfoliobeleid kan wellicht helpen men-
senn het gevoel te geven dat hun persoonlijke mening belangrijk is. De tweede 
manierr is gemakkelijker te bewerkstelligen. Om te voorkomen dat alleen voor de 
handd liggende argumenten (zoals kostenbesparing) in het besluitvormingsproces 
wordenn meegenomen, is het nodig een uitgebreide inventarisatie van mogelijk 
belangrijkee determinanten te maken en deze als checklist te gebruiken bij merk-
portfoliobeslissingen.. Zo'n gestructureerde afweging van mogelijke determinan-
tenn zou, rekening houdend met de dynamiek binnen en buiten de onderneming, 
periodiekk moeten worden uitgevoerd. Het gebruik van de checklist tijdens de 
interviewss zorgde bij de managers veelal voor het besef dat meer overwegingen 
tenn grondslag (zouden moeten) liggen aan een weloverwogen merkportfoliostra-
tegiee dan bij de meeste merkbeslissingen het geval was. Bij het gebruik van een 
checklistt is het belangrijk te onderkennen dat meerdere determinanten tegelijk 
eenn rol spelen. Verschillende determinanten kunnen in verschillende richtingen 
wijzen;; op basis van de ene determinant zou men voor een mono merkstrategie 
kiezen,, terwijl men op basis van een andere determinant voor een multi merkstra-
tegiee zou kiezen. Bepaald dient te worden wat van elke determinant het gewogen 
belangg is. Telt het ene argument zwaarder dan het ander, of moet worden geko-
zenn voor een compromis, zoals bijvoorbeeld endorsement of sub branding? 

Eenn risico bij het gebruik van de checklist tijdens de interviews was dat er bij de 
beantwoordingg van vragen mogelijk sprake was van rationalisatie achteraf. Het 
expliciett opsommen van determinanten leidt er wellicht toe dat factoren die t i j -
denss het beslissingsproces onbelangrijk zijn geweest, achteraf belangrijk(er) lijken. 
Aann de andere kant kan het expliceren van determinanten helpen determinanten 
bovenn water te halen die tijdens het beslissingsproces (impliciet) aanwezig waren. 
Omdatt van tevoren rekening was gehouden met de abstractie van merkportfolio-
managementt en de moeilijkheid impliciete determinanten te achterhalen, werden 
inn de checklist de determinanten beoordeeld met betrekking tot door de manager 
zelff te kiezen merken. Zo hadden de geïnterviewden de gelegenheid over con-
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cretee gevallen te vertellen. Zoals in dit hoofdstuk eerder werd beschreven, vonden 
dee managers bijna elke determinant belangrijk bij het invullen van de checklist. 
Wellichtt kunnen, voor (kwantitatief) vervolgonderzoek, concrete stellingen (bij-
voorbeeldd "De behoefte internationaal te opereren is van invloed geweest op de 
keuzee voor een mono merkstrategie") een nauwkeuriger beeld geven van de 
daadwerkelijkee invloed van factoren. In deze kwalitatieve en exploratieve studie 
diendee de checklist echter als hulpmiddel voor de inventarisatie van determinan-
ten.. In die functie heeft het de toegevoegde waarde gehad die ervan werd ver-
wacht. . 

Zoalss is benadrukt in hoofdstuk 3, zijn sommige determinanten doelen ofwel 
gewenstee effecten die de onderneming voor ogen kan hebben, zoals bijvoorbeeld 
hett overhevelen van corporate merkassociaties naar merken, producten of dien-
sten.. Of deze effecten daadwerkelijk worden bewerkstelligd door de gekozen 
merkportfoliostrategiee is een andere vraag, die niet door deze studie wordt beant-
woord.. De resultaten met betrekking tot de samenhang tussen determinanten 
enn merkportfoliostrategieën zijn aldus descriptief. Verder onderzoek naar het 
bewerkstelligenn van gewenste effecten door middel van specifieke merkportfolio-
strategieënn is nodig om aanbevelingen te kunnen doen. 

Dee resultaten van deze studies moeten in het licht worden gezien van de nieuw-
heidd van het fenomeen merkportfoliomanagement in een marktsector die zich 
relatieff kort met strategisch merkmanagement bezighoudt. Dit verklaart wellicht 
waaromm merkportfoliomanagement in veel van de onderzochte ondernemingen 
nogg een onderontwikkeld fenomeen is en waarom het lastig was voor sommige 
managerss over de relaties tussen merken te vertellen. Hoewel het besef groeit dat 
hett strategisch managen van merken in relatie tot elkaar voordelen kan opleveren, 
iss het bewustwordingsproces nog in volle gang. Dit wordt onder andere geïllus-
treerdd door het ontbreken van een formele verantwoordelijkheid. Veertien van de 
achttienn ondernemingen hadden geen formeel verantwoordelijke voor het merk-
portfolio.. Zo'n verantwoordelijkheid diende volgens de meeste managers bij het 
topmanagementt te liggen. Sommige managers gaven bovendien aan dat het 
merkdenkenn binnen de onderneming naar hun mening te wensen overliet. 
Wanneerr een onderneming niet merkgericht handelt, is merkportfoliomanage-
mentt over het algemeen geen issue. Wellicht komt dit onderontwikkelde merk-
denkenn als reden van het onderontwikkelde merkportfoliodenken boven water, 
omdatt de studie is uitgevoerd onder dienstverlenende ondernemingen. Zoals in de 
inleidingg van dit proefschrift is aangegeven, zijn dienstverleners zich in vergelij-
kingg tot fabrikanten berekkelijk laat gaan bezighouden met 'branding'. Toch mag 
wordenn aangenomen dat, nu het moderne merkdenken al enkele decennia in ont-
wikkelingg is, de topondernemingen op het gebied van bankzaken, verzekeren en 
uitzendenn inmiddels redelijk ontwikkeld zijn op merkgebied en de inhaalslag ten 
opzichtee van fabrikanten hebben gemaakt. Het feit dat het merendeel van de 
ondernemingenn volgens de geïnterviewden wel degelijk strategisch merkmanage-
mentt bedreven, onderschrijft deze veronderstelling. 
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6 6 
Vann merkportfol iostrategi e naar 
merkarchitectuur ::  De vertal in g 
naarr  reclam e 
Ditt hoofdstuk geeft antwoord op de tweede onderzoeksvraag van dit proefschrift: 
wordenn merkportfoliostrategieën consequent doorvertaald naar reclame? Om dit 
tee onderzoeken werden 368 reclame-uitingen van de achttien geselecteerde 
ondernemingenn geanalyseerd en vergeleken met de merkportfoliostrategie zoals 
dee geïnterviewde managers deze beschreven. De merkarchitectuur, bestaande uit 
dee aspecten merkcombinatie en merkprominentie, stond centraal in deze inhouds-
analyse,, met bijzondere aandacht voor de prominentie van het corporate merk. De 
matee waarin het corporate merk aanwezig is in reclame, is immers een belangrijk 
elementt van de merkportfoliostrategie; op het continuum van mono naar multi 
brandingg neemt het belang van het corporate merk af naarmate de strategie zich 
meerr richting multi branding begeeft. In dit hoofdstuk, waarin de merkboodschap 
centraall staat, worden de methode en resultaten van de inhoudsanalyse beschre-
ven. . 

6.11 Onderzoeksvragen 
Inn het theoretisch raamwerk in hoofdstuk 2 werd beschreven hoe merkportfolio-
strategieënn zich verhouden tot merkarchitecturen. In dit hoofdstuk staan merk-
architecturenn van de ondernemingen centraal en wordt onder andere bestudeerd 
off deze passen bij de merkportfoliostrategieën zoals deze door middel van de 
interviewss werden achterhaald. Voor de inhoudsanalyse werden vijf specifieke 
onderzoeksvragenn geformuleerd: 

0V1:: Welke merkarchitecturen kunnen worden onderscheiden in reclame-uitin-
genn van de ondernemingen? 

OVIa:: Welke merkcombinaties kunnen worden onderscheiden? 
0V1b:: Welke merksoorten zijn het meest prominent aanwezig in de merkcombi-

naties? ? 
OV2:: Hoe prominent is het corporate merk aanwezig in de reclame-uitingen? 
0V3:: Zijn er ten aanzien van de merkarchitectuur verschillen tussen de modali-

teitenn waarvan de reclame-uitingen gebruik kunnen maken? 
0V4:: Zijn er ten aanzien van de merkarchitectuur verschillen tussen de financiële 

marktt en de uitzendmarkt? 
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0V5:: In hoeverre passen de in de reclame-uitingen aangetroffen merkarchitec-
turenn bij de merkportfoliostrategieën zoals deze volgens de managers 
doorr de ondernemingen werden gehanteerd? 

Dee eerste onderzoeksvraag betreft de merkarchitectuur in reclame (OV1). De 
tweedee vraag richt zich in het bijzonder op de prominentie van het corporate 
merk,, een belangrijk element van de merkportfoliostrategie (OV2). De derde 
vraagg duidt op de verschillende manieren waarop merkarchitecturen kunnen wor-
denn gepresenteerd: visueel, verbaal, of beide (OV3). Verondersteld kan worden 
datt deze modaliteiten verschillen in de mate waarin zij geschikt zijn informatie 
overr te brengen (Floor & Van Raaij, 2002; Smit, 1999). Wanneer zowel visuele als 
verbalee informatie kan worden gegeven, zoals in een televisiecommercial, is het 
wellichtt makkelijker een merkcombinatie te presenteren die uit meerdere merken 
bestaat.. Tevens kan een merk zowel visueel als verbaal worden benadrukt (merk-
prominentie).. Aan de andere kant heeft visuele informatie alleen, wanneer deze 
bijvoorbeeldd wordt gegeven in een tijdschriftadvertentie, het voordeel dat het 
langerr en vaker kan worden bekeken, op een tijdstip dat het de lezer uitkomt en 
hijj er wellicht meer aandacht voor heeft. De vierde onderzoeksvraag betreft de 
mogelijkee verschillen tussen de twee onderzochte markten (OV4). Uit hoofdstuk 5 
bleekk dat de twee markten niet veel van elkaar verschilden wat betreft merkport-
foliostrategie;; ondernemingen in beide markten hanteerden vooral gemengde 
strategieën.. Op basis hiervan worden geen grote verschillen in het gebruik van 
merkarchitecturenn verwacht. De laatste vraag is bedoeld om te bestuderen of de 
merkarchitecturenn zijn te herleiden naar de merkportfoliostrategieën van de 
ondernemingenn (OV5). 

6.22 Methode 
Omm de onderzoeksvragen te beantwoorden werd een kwantitatieve inhoudsana-
lysee uitgevoerd op reclame-uitingen van alle geselecteerde ondernemingen die in 
dee tijdsperiode van één jaar (juli 2001 tot augustus 2002) in verschillende media 
warenn verschenen. Deze tijdsperiode overlapte deels met de tijdsperiode waarin 
dee interviews uit hoofdstuk 5 werden gehouden (april tot november 2001) en liep 
tott acht maanden daarna door, zodat op dat moment lopende en ten tijde van de 
interviewss voorgenomen campagnes in de selectie konden zijn vertegenwoordigd. 
Dee reclame-uitingen werden verzameld met behulp van de Media en Reclamebank 
vann BBC, een nationale reclamedatabase die door reclamebureau PPGH/JWT ter 
beschikkingg werd gesteld. De media waarin de reclame-uitingen verschenen, 
warenn dagbladen, consumententijdschriften, vaktijdschriften, radio, televisie, 'free 
cards'' (ansichtkaarten die gratis worden aangeboden in horecagelegenheden) en 
buitenreclame.. Bijna alle ondernemingen adverteerden voor meerdere (gemid-
deldd zes, variërend van één tot zeventien) individuele merken. Uit de totale verza-
melingg van 2595 uitingen werd één reclame-uiting per individueel merk per 
mediumm geselecteerd. Dit was de duurste en meest geplaatste uiting. Hierbij werd 
uitgegaann van de veronderstelling dat plaatsingskosten en verschijningsfrequentie 
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indicatorenn zijn van het belang van een reclame-uiting. De uiteindelijke selectie 
omvattee 368 reclame-uitingen. In totaal werden 226 unieke merken (corporate 
merken,, individuele merken, submerken en labels) geteld, die in totaal 741 keer 
voorkwamenn in de 368 reclame-uitingen. Individuele merken kwamen het meest 
voorr (in 77% van de uitingen), gevolgd door corporate merken (54%), labels (30%) 
enn submerken (15%). Binnen één reclame-uiting kwamen gemiddeld twee merken 
voor,, bijvoorbeeld een individueel merk en een corporate merk, zoals Spaarbeleg 
enn Aegon. Het maximum aantal merken in één uiting was tien. 

6.2.11 Codeerprocedur e 
Dee inhoudsanalyse werd uitgevoerd door drie codeurs. De codeurstraining bestond 
uitt het bespreken van het codeboek, het uitvoeren en evalueren van proefcoderin-
genn (van reclame-uitingen buiten de selectie) en het bediscussiëren en, indien 
nodig,, aanpassen van het codeboek. De analyse-eenheid was de reclame-uiting, de 
tel-eenhedenn waren de merken. Elke codeur codeerde een ongeveer gelijk deel 
vann de selectie. Om intercodeurbetrouwbaarheid te kunnen berekenen, werden 
600 reclame-uitingen (16% van het totale aantal uitingen) door alle codeurs geco-
deerd.. De intercodeurbetrouwbaarheid was voor de meeste variabelen goed1; 
Cohen'ss kappa varieerde van .69 tot 1, meteen gemiddelde van .91. 

6.2.22 Variabele n 

Merkarchitectuu r r 
Zoalss in hoofdstuk 2 is beschreven, bestaat de merkarchitectuur uit de elementen 
merkcombinatiee en merkprominentie. Beide elementen werden in de inhoudsana-
lysee onderzocht. 

Merkcombinatie:Merkcombinatie: De merkcombinatie werd bestudeerd aan de hand van vier 
aspecten.. Ten eerste werd het aantal merken dat in de reclame-uiting voorkwam 
geteld.. Ten tweede werd genoteerd welke merken in de uiting voorkwamen en 
welkee merksoorten het waren (corporate merk, individueel merk, sub merk, of 
label2).. Ten derde werd de reclame-uiting toegewezen aan één van de merkcombi-
natiess uit hoofdstuk 2. Box 6.1 toont de twaalf vanuit de theorie verwachte merk-
combinatiess plus de extra merkcombinaties (13 t/m 16) die, zo bleek uit de inter-
views,, in de praktijk voorkomen: 'individueel merk + individueel merk', eventueel 
aangevuldd met submerk en label. Om te verduidelijken hoe de gecombineerde 
merkenn binnen een reclame-uiting zich tot elkaar verhielden, werden ten vierde 
allee taalkundige zinnen genoteerd waarin twee of meer merken werden 
genoemd.. Bekeken werd of een relatie tussen de merken werd beschreven (bij-
voorbeeldd 'Amev is part of Fortis'). Hiervoor werd de NET-methode gebruikt (Van 
Cuilenburg,, Kleinnijenhuis, & De Ridder, 1988). Hoewel de NET-methode is bedoeld 

11 Voor twee variabelen was de intercodeurbetrouwbaarheid onvoldoende (kappa < ,65): kleur en positie van het 

merk(logo)) in de reclame-uiting. Deze objectieve merkprominentievariabelen werden niet gebruikt in de verdere 

analyses. . 

22 Hoewel een label in feite geen merk is (zie hoofdstuk 2) werd het ten behoeve van de bepaling van de merkarchi-

tectuurr wel als 'merksoort' meegeteld in de inhoudsanalyse. 
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voorr betogende teksten, biedt het een raamwerk om de reclameteksten gestructu-
reerdd en precies te analyseren. De NET-methode legt steeds verbanden tussen twee 
zogenaamdee 'kenobjecten', {X/c/Y, waarin de letter 'c' verwijst naar de term 'con-
nectie'),, in dit geval de merken. Zo wordt duidelijk wat de relatie is tussen de mer-
ken. . 

Boxx 6.1 Typologi e van merkcombinatie s 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

9. . 

10. . 

11 . . 

12. . 

13. . 

14. . 

15. . 

16. . 

Corpora te e 

Corpora te e 

Corpora te e 

Corpora te e 

Corpora te e 

Corpora te e 

Corpora te e 

Corpora te e 

Ind iv iduee e 

Ind iv iduee e 

Ind iv iduee e 

Ind iv iduee e 

Ind iv iduee e 

Ind iv iduee e 

Ind iv iduee e 

Ind iv iduee e 

merk k 

merkk + 

merkk + 

merkk + 

merkk + 

merkk + 

merkk + 

merkk + 

merk k 

merk k 

merk k 

merk k 

merk k 

merk k 

merk k 

merk k 

submerk k 

label l 

submerkk + label 

ind iv idueell merk 

ind iv idueell merk + submerk 

ind iv idueell merk + label 

ind iv idueell merk + submerk + label 

++ submerk 

++ label 

++ submerk + label 

++ indiv idueel merk 

++ indiv idueel merk + submerk 

++ indiv idueel merk + label 

++ indiv idueel merk + submerk + label 

Merkprominentie:Merkprominentie: De merkprominentie van de in de reclame-uiting voorkomende 
merken,, met speciale aandacht voor het corporate merk, werd op twee manieren 
gecodeerd.. Ten eerste identificeerden de codeurs welk merk het meest prominent 
aanwezigg was in de reclame-uiting. Ten tweede vulden zij de prominentie van het 
corporatee merk in op een 5-puntsschaal die liep van 'helemaal niet prominent' (1) 
tott 'zeer prominent' (5). Ook was het mogelijk de waarde 0 te coderen, die stond 
voorr 'corporate merk niet aanwezig'. Laforet en Saunders (1994) hanteren een 
dergelijkee codering in hun analyse van merkarchitecturen op productverpakkin-
gen.. Zij suggereren dat deze subjectieve manier een samenvatting geeft van objec-
tievee aanwijzingen voor merkprominentie, zoals de grootte, de kleur en de positie 
vann het merk op de verpakking. In de inhoudsanalyse van reclame-uitingen werd 
dezee veronderstelling getoetst. Omdat de beoordeling van merkprominentie 
afhankelijkk was van de subjectieve inschatting van de codeurs, werden vijf objec-
tievee prominentievariabelen gecodeerd. Dit waren: het aantal keren dat een merk 
verbaall werd gebruikt ('verbaal'), het aantal keren dat een merk visueel werd 
gebruiktt ('visueel'), de duur van het gebruik in seconden ('duur'), het wel of niet 
gebruikenn van een logo ('logo') en de relatieve grootte van het merk in vergelij-
kingg met de andere merken in de uiting ('grootte'). Het idee was dat het grootste, 
meestt genoemde en meest en langst getoonde merk als het meest prominente 
merkk van de reclame-uiting kon worden beschouwd (Aaker, 2004a). De objectieve 

11 1 4 VAN MERKPORTFOLIOSTRATEGI E NAA R MERKARCHITECTUUR : DE VERTALING NAAR RECLAME 



prominentievariabelenn waren niet altijd van toepassing vanwege de verschillende 
mediumtypenn waarin de reclame-uitingen voorkwamen. Zo was bij het medium 
radioo alleen de variabele 'verbaal' van toepassing en bij de mediumtypen dagblad, 
(vak)tijdschriftt en buitenreclame alleen de variabelen 'visueel', 'logo' en 'grootte'. 
Bijj het medium televisie waren alle objectieve prominentievariabelen van toe-
passing. . 

Terr controle van de inschatting van de (corporate) merkprominentie door de 
codeurss werd deze inschatting vergeleken met de waarden op de objectieve pro-
minentievariabelen.. Omdat de merkprominentie pas interessant is als er meerdere 
merkenn in de uiting voorkomen (bij één merk is dit altijd het meest prominent), 
werdd deze controle alleen uitgevoerd voor de reclame-uitingen waarin meer dan 
éénn merk voorkwam (n = 224). De intracodeurbetrouwbaarheid bleek goed te zijn; 
wanneerr een merk door de codeurs werd aangeduid als het meest prominente 
merkk in de reclame-uiting, scoorde dit merk in 83% van de gevallen ook het 
hoogstt op alle (van toepassing zijnde) objectieve variabelen. Wanneer deze verge-
lijkingg werd gemaakt voor iedere objectieve variabele apart, waren de overeen-
komstpercentagess 95% voor 'duur' (n = 19), 94% voor 'grootte' (n = 195), 92% 
voorr 'verbaal' (n = 50), 88% voor 'visueel' (n = 95) en 86% voor 'logo' {n = 187). 

Overig ee variabele n 
Overigee variabelen in het codeboek waren: markt, onderneming en mediumtype. 
Dezee variabelen waren gemakkelijk te coderen. Bij de variabele markt kozen de 
codeurss ofwel de categorie uitzendmarkt, ofwel de categorie financiële dienstver-
leners.. De onderneming werd bepaald aan de hand van een lijst van ondernemin-
genn en de bijbehorende merken. Een reclame-uiting voor een individueel merk 
waarinn het corporate merk niet voorkwam, kon aan de hand van deze lijst worden 
gecategoriseerd.. De variabele mediumtype sprak voor zich. De codeurs noteerden 
off een reclame-uiting was uitgezonden op televisie of radio, was geplaatst in een 
dagbladd of (vak)tijdschrift, of als buitenreclame had gefungeerd. Gegevens over 
dee plaatsing waren beschikbaar in de reclamedatabase. 

6.2.33 Vergeli jkin g van merkarchitecture n me t merkport fo l io -
strategieë n n 

Zoalss is beschreven in hoofdstuk 2, komen in een mono merkstrategie alleen merk-
architecturenn voor waarin het corporate merk wordt gebruikt, eventueel gecombi-
neerdd met een submerk en/of label. Zodra dus een merkarchitectuur wordt aange-
troffenn waarin een individueel merk voorkomt, is er geen sprake meer van een 
monoo merkstrategie. In een endorsement strategie worden het corporate en het 
individuelee merk samen gebruikt, eventueel aangevuld met submerken en/of 
labels.. In een multi merkstrategie komt het corporate merk niet voor in de merk-
architectuur;; alleen het individuele merk wordt gebruikt, eventueel gecombineerd 
mett submerken en/of labels. 
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Zoalss gezegd, adverteerden de meeste ondernemingen voor meerdere individuele 

merkenn in meerdere mediumtypen. Gemiddeld waren er tw in t i g reclame-uit ingen 

perr onderneming in de selectie (variërend van drie t o t v ierenvi j f t ig ui t ingen). Om 

dee merkport fo l iost rategie zoals deze op ondernemingsniveau wo rd t gevoerd 

goedd te herleiden, zijn alle geanalyseerde reclame-uit ingen van de onderneming 

nodigg (Rao et al., 2004). Stel dat men een reclame-uit ing ziet van het merk Rand-

stad.. Men zou op basis van die ene ui t ing kunnen concluderen dat Randstad een 

monoo merkstrategie voert. Pas als men heeft gezien dat er ook reclame-uit ingen 

bestaann van Tempo Team en YACHT en men weet dat deze merken to t Randstad 

behorenn (ook al is het in de reclame-uitingen niet vermeld), bl i jkt dat de conclusie 

datt Randstad een mono merkstrategie voert, onjuist is. Voor de vergel i jk ing van de 

inn de reclame-uit ingen aangetrof fen merkarchitecturen met de merkport fo l iostra-

tegieënn op ondernemingsniveau, werden daarom alle geanalyseerde reclame-

ui t ingenn per onderneming gebruikt. 

Eenn opmerk ing moet worden gemaakt over de relatie tussen de merkpor t fo l io-

strategiee en de merkarchitecturen waar in het corporate merk, al dan niet aange-

vuldd met submerken of labels, wordt gebruikt (merkcombinaties 1 t/m 4 uit box 

6.1).. De endorsement strategie en de mult i merkstrategie sluiten het gebruik van 

dezee merkarchitecturen niet uit. Uit de desk research en de interviews is gebleken 

datt het corporate merk vaak fungeert op het niveau van ' indiv idueel ' merk. Dit is 

bi jvoorbeeldd het geval bij ABN AMRO, dat zowel het corporate merk is als het 

belangri jkstee individuele merk. Dat ABN AMRO ook andere individuele merken 

voertt en dus geen mono merkstrategie hanteert, neemt niet weg dat in reclame 

alleenn het corporate merk kan worden aangetrof fen. Ongeacht de strategie kan 

hett corporate merk bovendien worden gebruikt voor corporate branding. Kor tom, 

hett corporate merk kan in alle strategieën worden aangetrof fen. 

6.33 Resultaten 

6.3.11 Merkcombinat i e 
Tabell 6.1 geeft een overzicht van de verdeling van merkcombinaties over de 

reclame-uit ingen,, uitgesplitst naar modal i te i t en markt. In het algemeen kwam 

hett individuele merk zonder andere merken het meest voor in de reclame-uit ingen 

(28.5%),, gevolgd door het corporate merk in combinatie met een individueel merk 

(19.3%)) en het corporate merk zonder andere merken (10.6%). Figuur 6.1 geeft 

enkelee voorbeelden van reclame-uit ingen waar in deze merkcombinaties voorkwa-

men.. De combinaties van twee individuele merken met een submerk of label 

(merkcombinatiess 14 t /m 16) kwamen niet voor. 

Inn tabel 6.1 zijn de modal i te i ten 'verbaal ' (radio), 'visueel' (dagbladen, ( vak t i j d -

schri f ten,, f ree cards en buitenreclame) en 'verbaal/visueel' (televisie) onderschei-

den.. In zowel verbale als verbaal/visuele reclame-uit ingen werd het individuele 

merkk (merkcombinat ie 9) het meest gebru ik t (respectievelijk 33.3% en 44.7%). In 
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Figuurr 6.1 Voorbeelden van de meest voorkomende merkcombinaties 

Individueell merk 

p5§~HS= = 
'—— : r :=, — 

___ .._ T!77 r~"— 
— — 

>..iijni.tiikit-!-.. y.::...;.in-

corporatee merk 

visuelee ui t ingen werd het individuele merk in combinatie met het corporate merk 

(merkcombinatiee 5) het meest gebruikt (23.2%). Opvallend was dat alle merkcom-

binatiess waarbi j het corporate merk en het individuele merk al dan niet met sub-

merkenn of labels werden gecombineerd (merkcombinaties 5 t/m 8) relatief meer 

voorkwamenn in visuele u i t ingen. Well icht word t d i t verklaard door het fe i t dat in 

visuelee ui t ingen (dagbladenadvertenties, (vak)ti jdschriftadvertenties, free cards en 

buitenreclameposters)) in het algemeen meer uit leg kan worden gegeven over de 

aangebodenn merken of producten, aangezien consumenten meer en herhaaldeli jk 

t i jdd kunnen nemen de ui t ing te beki jken. 

Zowell in de ui tzendmarkt als in de financiële markt kwamen het individuele merk 

(merkcombinatiee 9, respectievelijk 28.3% en 28.6%) en het individuele merk 

gecombineerdd met het corporate merk het meest voor (merkcombinat ie 5, respec-
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tievelijkk 18.3% en 19.5%). Het corporate merk (merkcombinatie 1) kwam relatief 
meerr voor in de uitzendmarkt (18.3%) dan in de financiële markt (9.1%). 
Merkcombinatiee 13, 'individueel merk + individueel merk' kwam alleen voor in de 
financiëlee markt. 

Tabell  6.1 Verdelin g van reclame-uitinge n ove r merkcombinaties , uitgesplits t naar 

modalitei tt  en mark t 

Merkcombinati e e 

1.. Corporate merk 

2.. Corporate merk + submerk 

3.. Corporate merk + label 

4.. Corpora te merk + submerk 

++ label 

5.. Corporate merk + 

ind iv idueell merk 

6.. Corporate merk + 

ind iv iduee ll merk + submerk 

7.. Corporate merk + 

ind iv iduee ll merk + label 

8.. Corporate merk + ind iv idu-

eell merk + submerk + label 

9.. Ind iv idueel merk 

10.. Ind iv idueel merk + submerk 

11 .. Ind iv idueel merk + label 

12.. Ind iv idueel merk + 

submerkk + label 

13.. Ind iv idueel merk + 

ind iv idueell merk 

14.. Ind iv idueel merk + 

ind iv iduee ll merk + submerk 

15.. Ind iv idueel merk + 

ind iv iduee ll merk + label 

16.. Ind iv idueel merk + ind iv idu -

eell merk + submerk + label 

Anders^ ^ 

Totaal l 

Aanta ll  reclame-uitinge n waari n de merkcombinati e is gebruik t 

Modal i tei t t 

Verbaa ll  Visuee l Verbaal/visuee l 

(n(n  =76) (n = 250) (n = 42) 

%% % % 
18.44 7.2 16.7 

1.33 1.6 2.4 

5.33 6.4 7.1 

5.33 2.4 2.4 

6.66 23.2 19.0 

1.33 3.6 

1.33 9.2 2.4 

2.66 4.0 

44.77 22.8 33.3 

7.99 2.4 2.4 

3.99 10.8 14.3 

1.33 1.6 

2.4 4 

2.4 4 

100.00 100.0 100.0 

Mark t t 

Financiël e e 

Uitzendmark tt  mark t 

(nn = 60) (n = 308) 

%% % 
18.33 9.1 

1.9 9 

6.77 6.2 

5.00 2.6 

18.33 19.5 

3.33 2.6 

3.33 7.5 

3.9 9 

28.33 28.6 

4.2 2 

11.77 9.4 

1.6 6 

1.9 9 

S.00 .9 

100.00 100.0 

Totaa l l 

(/V== 368) 

% % 
10.6 6 

1.6 6 

6.3 3 

3.0 0 

19.3 3 

2.7 7 

6.8 8 

3.3 3 

28.5 5 

3.5 5 

9.8 8 

1.4 4 

1.6 6 

1.6 6 

100.0 0 

Inn het codeboek was het mogelijk merkcombinaties in de categorie 'anders' te plaatsen. In de zes reclame-uitingen 
(1.6%)) die in deze categorie werden ingedeeld was geen enkel merk aanwezig. Dit waren drie free cards, twee bui-
tenreclameposterss en één dagbladadvertentie. Wellicht waren op de achterkanten van de free cards wel merken 
vermeld.. Deze informatie was echter niet beschikbaar. De twee buitenreclameposters dienden als zogenaamde 
'mysteryy ads', reclame-uitingen waarin het merk niet wordt prijsgegeven om de nieuwsgierigheid te prikkelen. De 
dagbladadvertentiee bestond slechts uit de tekst '330.000?'. Waarschijnlijk was ook deze uiting bedoeld als 'teaser' 
waaropp elders in het dagblad de bijbehorende advertentie volgde. 
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Omm te onderzoeken of uit de reclame-uitingen duidelijk werd wat voor soort rela-
tiess tussen merken bestonden, werden tijdens het coderen alle taalkundige zinnen 
genoteerdd waarin twee of meer merken voorkwamen. Dit was het geval in 138 
reclame-uitingen.. Met behulp van de NET-methode werd gekeken welke relaties 
tussenn de merken uit de zinnen bleken. De resultaten lieten zien dat merken op 
driee manieren aan elkaar werden gerelateerd in de reclameteksten. De meest 
gebruiktee connectie was een eigendomrelatie; uit de zin bleek dat merk X eigen-
domm was van merk Y of andersom. Deze relatie kwam in meer dan de helft (57%) 
vann de 138 uitingen voor. Een voorbeeld hiervan was de zin 'Dactylo Uitzend-
bureauu is onderdeel van Vedior Nederland'. De tweede connectie was een aanbod-
relatiee (30%); de zin maakte duidelijk dat merk X (informatie over) merk Y aan-
bood.. Een voorbeeld was 'ING Bank introduceert Twin'. Bij de derde connectie wer-
denn bij elkaar behorende merken in één adem genoemd, zonder dat de aard van 
dee relatie expliciet werd verklaard, bijvoorbeeld 'Als je tenminste bij Zilveren Kruis 
Achmeaa verzekerd bent'. Dit gebeurde in een kwart (25%) van de 138 uitingen. 
Wellichtt is de adverteerder er bij de gekozen zinsbouw vanuit gegaan dat dit een 
sterkee vorm van endorsement is en dat de impliciete relatie voor iedereen duidelijk 
is.. De vraag is of de consument begrijpt hoe de merken zich tot elkaar verhouden. 
Hett kan echter ook de bedoeling van de adverteerder zijn de merken zo in het 
geheugenn van de consument te koppelen, dat deze als één worden gezien. Tabel 
6.22 geeft een overzicht van de drie soorten connecties en licht deze toe met voor-
beelden. . 

Tabell 6.2 Overzich t van relatie s tusse n merke n in reclametekste n 

X/c/Y Y 

(n(n = 138) 

% % 
cc = eigendomrelati e 
X/van/Y Y 

X/onderdeel/activiteit/dochter/Y Y 

57 7 

Y/staatt achter/X 

Tott Y/behoort/X 

cc  = aanbodrelati e 

Y/heeft/introduceert/X X 

X/verkrijgbaarr bij/Y 

cc  = geen expliciet e relati e 

X/Y Y 

30 0 

25 5 

Voorbeelde n n 

'Dee oplossing heet Aemergo van Aegon' 

'Datt kan met Joblife van Randstad' 

'Dactyloo Uitzendbureau is onderdeel van Vedior Nederland' 

'Effectenbankk Stroeve is een activiteit van de Rabobank Groep' 

'Dee franchiseformule van Spaarbeleg, 100% dochter van 

Aegon' ' 

'Achmeaa staat achter Colbert Life, Eduard de Graaf, 

Woonfondss hypotheken, Europabank' 

'Tott de ING Groep behoren onder andere Postbank, Nationale 

Nederlanden,, ING Bank, BBL en ING Reliastar' 

'Dee Postbank heeft een nieuwe creditcard: de E-go Creditcard' 

'INGG Bank introduceert Twin' 

'Dee fondsen van Robeco zijn verkrijgbaar bij uw Rabobank' 

'Bell voor Girotel 0800-1234 of kijk op www.postbank.nl' 

'Alss je tenminste bij Zilveren Kruis Achmea verzekerd bent' 

'Alss je er geruime tijd uit bent geweest is Randstad Rentree 

ietss voor jou' 

Totalee % > 100; er kunnen meerdere soorten relaties voorkomen in één uiting. 
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6.3.22 Merkprominent i e 
Hett meest prominente merk was volgens de codeurs in de meeste gevallen een 
individueell merk (65%), gevolgd door een corporate merk (28%) en een submerk 
(7%).. Een label werd nooit genoemd als meest prominente merk van de reclame-
uiting.. In deze telling zijn de merken onafhankelijk van elkaar behandeld. 

Interessanterr is het, als we kijken naar de merkprominentie binnen de verschil-
lendee merkcombinaties. Merken die zijn gecombineerd met andere merken moe-
tenn immers om de meest prominente positie 'concurreren'. Tabel 6.3 toont de ver-
delingg van de reclame-uitingen over de verschillende merkarchitecturen (merk-
combinatiee en merkprominentie). Te zien is dat het corporate merk, in combinatie 
mett een submerk of label (of beide), altijd het meest prominente merk was (merk-
architecturenn 2a t/m 4c). Hetzelfde gold voor het individuele merk. Wanneer het 
individuelee merk werd gecombineerd met een submerk of label (of beide), was het 
altijdd het meest prominente merk (10 t/m 12c). 

Hett meest interessant zijn de merkarchitecturen waarbij een corporate merk werd 
gecombineerdd met een individueel merk (5a t/m 8d). Volgens de typologie van 
merkstrategieënn kan er immers sprake zijn van sterke tot zwakke endorsement 
doorr het corporate merk op het continuüm. Tabel 6.3 toont dat het individuele 
merkk in alle endorsement-merkarchitecturen het meest prominente merk was. 
Alleenn in de merkcombinatie 'corporate merk + individueel merk + submerk' werd 
hett submerk even vaak het meest prominent gevonden als het individuele merk. 

Corporat ee merkprominent i e 
Inn tabel 6.3 is te zien dat het corporate merk alleen het meest prominent in een 
reclame-uitingg aanwezig was als het werd gecombineerd met een submerk of 
label.. Omdat het corporate merk een belangrijke rol speelt in de merkportfolio-
strategie,, is het ook interessant te bekijken hoe prominent het corporate merk, al 
dann niet gecombineerd met andere merksoorten, in reclame-uitingen aanwezig is. 
Ditt werd gemeten door een score van één tot vijf aan het corporate merk toe te 
kennen,, waarbij één stond voor 'helemaal niet prominent' en vijf voor 'zeer pro-
minent'.. Het was dus mogelijk dat een corporate merk dat alleen in een reclame-
uitingg voorkwam laag scoorde op prominentie. De score werd toegekend voor alle 
reclame-uitingenn waarin het corporate merk voorkwam (n = 197). Tabel 6.4 laat de 
gemiddeldee corporate prominentiescores zien van de merkcombinaties waarin het 
corporatee merk voorkwam. Het corporate merk scoorde gemiddeld een 3.2 op de 
5-puntsschaal.. Duidelijk was dat de corporate merkprominentie afnam, naarmate 
err naast het corporate merk meer andere merksoorten in de uiting voorkwamen. 
Eenn uitzondering was de merkcombinatie 'corporate merk + label'. In de reclame-
uitingenn waarin het corporate merk werd gecombineerd met één of meer labels, 
scoordee het corporate merk het hoogst op prominentie: 4.6. Naast een label is een 
corporatee merk dus prominenter aanwezig dan wanneer het als enige merk in de 
uitingg voorkomt. Verder blijkt uit de tabel dat de gemiddelde prominentie van het 
corporatee merk flink daalde zodra het werd gecombineerd met een individueel 
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Tabell  6.3 Verdelin g van reclame-uitinge n over merkarchitecture n 

Merkarchitectuu r r Aanta ll  reclame-uitinge n 

waari nn de merkarchitectuu r 

iss  gebruik t (N = 368) 

% % 
1.. Corporat e mer k 

2a.. Corporat e mer k + submerk 

2b.. Corporate merk + submer k 

3a.. Corporat e mer k + label 

3b.. Corporate merk + labe l 

4a.. Corporat e mer k + submerk + label 

Corporatee merk + submer k + label 

Corporatee merk + submerk + labe l 

Corporat ee mer k + indiv idueel merk 

Corporatee merk + individuee l mer k 

Corporat ee mer k + indiv iudeel merk + submerk 

Corporatee merk + individuee l mer k + submerk 

Corporatee merk + ind iv iudeel merk + submer k 

Corporat ee mer k + ind iv idueel merk + label 

Corporatee merk + individuee l mer k + label 

Corporatee merk + indiv idueel merk + labe l 

Corporat ee mer k + indiv idueel merk + submerk + label 

Corporatee merk + individuee l mer k + submerk + label 

Corporatee merk + indiv idueel merk + submer k + label 

Corporatee merk + indiv idueel merk + submerk + labe l 

4b. . 

4c. . 

5a. . 

5b. . 

6a. . 

6b. . 

6c. . 

7a. . 

7b. . 

7c. . 

8a. . 

8b. . 

8c. . 

8d. . 

9. . 

10a a 

Ind d 

Ind d 

10b.. Ind 

11a.. Ind 

11b.. Ind 

12a.. Ind 

12b. . 

12c. . 

13a. . 

13b. . 

14a. . 

Ind d 

Ind d 

Ind d 

Ind d 

Ind d 

14b.. Ind 

14c.. Ind 

15a.. Ind 

15b.. Ind 

15c.. Ind 

16a.. Ind 

16b.. Ind 

16c.. Ind 

16d.. Ind 

Anders s 

due e e 

due e e 

iduee e 

due e e 

duee e 

iduee e 

duee e 

duee e 

iduee e 

duee e 

due e e 

duee e 

duee e 

due e e 

iduee e 

duee e 

due e e 

iduee e 

duee e 

duee e 

mer k k 

mer kk  + submerk 

merkk + submer k 

mer kk  + label 

merkk + labe l 

mer kk  + submerk + label 

merkk + submer k + label 

merkk + submerk + labe l 

mer kk  + indiv idueel merk 

merkk + individuee l mer k 

mer kk  + indiv idueel merk + submerk 

merkk + individuee l mer k + submerk 

merkk + indiv idueel merk + submer k 

mer kk  + ind iv idueel merk + label 

merkk + individuee l mer k + label 

merkk + indiv idueel merk + labe l 

mer kk  + indiv idueel merk + submerk + label 

merkk + individuee l mer k + submerk + label 

merkk + indiv idueel merk + submer k + label 

merkk + indiv idueel merk + submerk + labe l 

10.6 6 

1.4 4 

.2 2 

6.3 3 

.0 0 

1.9 9 

1.1 1 

.0 0 

5.2 2 

14.1 1 

.7 7 

1.0 0 

1,0 0 

1.0 0 

5.8 8 

.0 0 

.0 0 

2.4 4 

.9 9 

.0 0 

28.5 5 

2.7 7 

.8 8 

9.8 8 

.0 0 

.9 9 

.5 5 

.0 0 

1.6 6 

.0 0 

.0 0 

.0 0 

.0 0 

.0 0 

.0 0 

.0 0 

.0 0 

.0 0 

.0 0 

.0 0 

1.6 6 

Totaal l 100.0 0 

Vett ged ruk t = meest p rominente merk in de merkcombinat ie . 
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merkk (2.9 tot 1.9). Opvallend was dat er bij deze scores sprake was van een niet-
normalee verdeling van de scores: de codeurs vonden het corporate merk voorna-
melijkk óf helemaal niet prominent óf erg prominent. Waarschijnlijk illustreert dit 
hett verschil tussen uitingen waarin het corporate merk diende als zwakke endor-
sementt en uitingen waarin sprake was van sterke endorsement. De resultaten met 
betrekkingg tot de corporate merkprominentie lijken erop te wijzen dat prominen-
tiee een relatief begrip is. Dat wil zeggen, de prominentie van het ene merk wordt 
beoordeeldd in vergelijking tot de prominentie van het andere merk. 

Tabell 6.4 Corporate merkprominentie uitgesplitst naar merkcombinatie 

Merkcombinat i ee Gemiddeld e corporat e 

_ _ __ merkprominenti e 

1.. Corporate merk 4.4 

2.. Corporate merk + submerk 4.2 

3.. Corporate merk + label 4.6 

4.. Corporate merk + submerk + label 3.6 

5.5. Corporate merk + ind iv idueel merk 2.9 

6.. Corporate merk + ind iv idueel merk + submerk 2.0 

7.. Corporate merk + ind iv idueel merk + label 2.2 

8.. Corporate merk + ind iv idueel merk + submerk + label 1.9 

Totaall (n = 197) 32 

5-puntsschaal:: 1 = 'he lemaal n iet prominent ' ; 5 = 'zeer p rom inen t ' 

Inn verbaal/visuele reclame-uitingen werd het corporate merk gemiddeld iets pro-
minenterr beoordeeld (M = 2.2) dan in verbale (M = 1.8) en visuele uitingen (M -
1.7),, maar deze verschillen waren niet significant (F(2,365) = .86, p > .05). Dit gold 
ookk voor het verschil tussen de twee markten (F(1,366) = 1.12, p > .05). In reclame-
uitingenn van ondernemingen in de uitzendmarkt werd het corporate merk wel iets 
prominenterr geacht (M = 2.0) dan in reclame-uitingen van ondernemingen in de 
financiëlee markt (M = 1.7). 

6.3.33 Merkarchitectuur : Vergel i jk in g me t de merkport fol io -
strategi e e 

Inn de eerder gehouden interviews met de voor het merkportfoliobeleid verant-
woordelijkee managers werd achterhaald welke merkportfoliostrategieën door de 
achttienn ondernemingen werden gehanteerd (zie hoofdstuk 5). Tabel 6.5 toont de 
vergelijkingg van de in de inhoudsanalyse aangetroffen merkcombinattes met de in 
dee interviews achterhaalde merkportfoliostrategieën voor de ondernemingen in 
dee financiële markt (A t/m K). Tabel 6.6 toont de vergelijking voor ondernemingen 
inn de uitzendmarkt (L t/m R). 

1222 V A N MERKPORTFOLIOSTRATEGIE NAAR MERKARCHITECTUUR: DE VERTALING NAAR RECLAME 



T a b e ll 6.5 A a n g e t r o f f e n m e r k c o m b i n a t i e s e n m e r k p o r t f o l i o s t r a t e g i e ë n pe r o n d e r -

n e m i n gg i n d e f i n a n c i ë l e m a r k t 

Onder -- Merkcombinati e 

nemin gg aangetroffe n in de 

reclame-uitinge n n 

Aanta l l 

keerr  Merkportfol iostrategi e Conse -

{%)) van de ondernemin g quent ? 

AA (n = 5) Corporate merk 

C ( nn = 51) 

100.0 0 Mul t ii b r a n d i n g 3 Nee e 

BB (n = 29) Indiv idueel merk 

Indiv idueell merk + submerk 

Indiv idueell merk + label 

75.9 9 

3.4 4 

20.7 7 

Mu l t ii b rand ing Ja a 

DD (n = 5) 

Corporatee merk 15.7 

Corporatee merk + label 3.9 

Corporatee merk + ind iv idueel me rk D 11.8 

Corporatee merk + ind iv idueel merk + 

submerk bb 5.9 

Corporatee merk + ind iv idueel merk + 

labelbb 19.6 

Corporatee merk + indiv idueel merk 4 

submerkk + labelb 11.8 

Indiv idueell merk 15.7 

Indiv idueell merk + submerk 2.0 

Indiv idueell merk + label 3.9 

Indiv idueell merk + submerk + label 9.8 

Mu l t ii b rand ing Nee e 

Corporatee merk 

Corporatee merk + label 

40.00 Mu l t i b r a n d i n g 3 

60.0 0 

EE (n = 47) Corporate merk 

Corporatee merk + ind iv idueel merk 

Corporatee merk + ind iv idueel merk 

++ submerk 

Corporatee merk + ind iv idueel merk 

++ label 

Indiv idueell merk 

Indiv idueell merk + label 

4.33 Endorsement /mul t i b rand ing Ja 

74.5 5 

2.1 1 

4.3 3 

10.6 6 
4.3 3 

FF (n = 5) Corporate merk + submerk 

Corporatee merk + label 

Indiv idueell merk 

Anderss (geen merk) 

20.00 Endorsement/mul t i b r a n d i n g 3 Nee 

20.0 0 

40.0 0 

20.0 0 

GG (n = 54) Corporate merk + submerk 

Corporatee merk + label 

Corporatee merk + submerk + label 

Corporatee merk + ind iv idueel merk 

Corporatee merk + ind iv idueel merk 

++ submerk 

Corporatee merk + ind iv idueel merk 

++ label 

Corporatee merk + indiv idueel merk 

++ submerk + label 

Indiv idueell merk 

Indiv idueell merk + submerk 

Indiv idueell merk + label 

1.99 Endorsement /mul t i b rand ing Ja 

16.7 7 

5.6 6 

7.4 4 

1.9 9 

14.8 8 

1.9 9 

33.3 3 

1.9 9 

14.8 8 
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Tabell  6.5 Aangetroffe n merkcombinatie s en merkportfoliostrategieë n per onder -

nemin gg in de financiël e mark t (vervolg ) 

Onder -- Merkcombinati e 

nemin gg aangetrof fe n in de 

reclame-uitinge n n 

HH (n = 45) 

Aanta l l 

keerr  Merkportfol iostrategi e 

(%)) van de ondernemin g 

Conse --

quent ? ? 

Corporatee merk + label 6.7 

Corpora tee merk + submerk + label 11.1 

Corpora tee merk + individueel merk 4.4 

Corpora tee merk + individueel merk 

++ label 2.2 

Ind iv idueell merk 40.0 

Ind iv idueell merk + submerk 17.8 

Ind iv idueell merk + label 13.3 

Anderss (geen merk) 4.4 

Endorsement /mul t ii b rand ing Ja 

II (n = 38) Corpora te merk 10.5 

Corpora tee merk + individueel merk 21.1 

Corpora tee merk + individueel merk + 

submerkk 7.9 

Corpora tee merk + individueel merk + 

labell 5.3 

Corporatee merk + individueel merk + 

submerkk + label 10.5 

Ind iv idueell m e r k 0 15.8 

Ind iv idueell merk + submerk^ 2.6 

Ind iv idueell merk + l a b e l 0 10.5 

Ind iv idueell merk + individueel merkt" 15.8 

JJ (n = 5) Corporate merk 20.0 

Corporatee merk + individueel merk 60.0 

Ind iv idueell merk 20.0 

KK (n = 24) Corpora te merk 25.0 

Corpora tee merk + submerk 16.7 

Corpora tee merk + label 4.2 

Corpora tee merk + individueel merk 8.3 

Corporatee merk + individueel merk + 

submerkk + label 4.2 

Ind iv idueell merk 33.3 

Ind iv idueell merk + submerk 4.2 

Ind iv idueell merk + label 4.2 

Endorsement t Nee e 

Endorsement t Ja a 

Mu l t ii b rand ing/endorsement Ja 

aa Merkarch i tec tu ren die passen bi j de merkpor t fo l ios t ra teg ie niet aange t ro f fen ( inconsequent) . 
bb Merkarch i tec tu ren die n ie t passen bij de merkpor t fo l ios t ra teg ie aange t ro f fen ( inconsequent) . 

Uitt de tabellen is af te lezen dat negen ondernemingen consequent de merkarchi-
tecturenn gebruikten die pasten bij de gehanteerde merkportfoliostrategieën ('Ja' 
inn de laatste kolom van de tabellen 6.5 en 6.6). Bij de andere negen ondernemin-
genn waren de reclame-uitingen niet geheel 'on strategy' ('Nee' in de laatste 
kolom).. Dit kon op twee manieren het geval zijn. Ten eerste kwam het voor dat de 

1244 V A N MERKPORTFOLIOSTRATEGIE NAAR MERKARCHITECTUUR: DÉ VERTALING NAAR RECLAME 



ondernemingg een merkportfoliostrategie hanteerde, waarvan geen bijpassende 
merkarchitecturenn in de reclame-uitingen werden aangetroffen (zie de aandui-
dingg 'a' in de vierde kolom van de tabellen 6.5 en 6.6). Dit was bijvoorbeeld het 
gevall bij onderneming A in tabel 6.5. Onderneming A hanteerde een multi merk-
strategie,, maar in de reclame-uitingen van A werden geen individuele merken 
aangetroffen.. Ten tweede kwam het voor dat in de reclame-uitingen van een 
ondernemingg merkarchitecturen werden aangetroffen die niet strookten met de 
gehanteerdee merkportfoliostrategie (zie de aanduiding 'b' in de tweede kolom 
vann de tabellen 6.5 en 6.6). Zo werd door onderneming C in tabel 6.5 gebruik 
gemaaktt van verschillende merkcombinaties waarin zowel het corporate merk als 
hett individuele merk voorkwamen (endorsement), terwijl een multi merkstrategie 
werdd gehanteerd. 

Tabell 6.6 Aangetroffe n merkcombinatie s en merkportfoliostrategieë n per onder -

nemin gg in de uitzendmark t 

Onder --

nemin g g 

LL (n = 3) 

MM (n = 26) 

NN (n = 3) 

00 (n = 5) 

P(nn  = 9) 

QQ (n = 8) 

RR (n = 6) 

Merkcombinati e e 

aangetroffe nn  in de 

reclame-uitinge n n 

Corporatee merk 

Corporatee merk 

Corporatee merk + label 

Corporatee merk + submerk + 

Corporatee merk + indiv idueel 

Corporatee merk + ind iv idueel 

submerk k 

Indiv idueell merk 

Indiv idueell merk + label 

Anders s 

Corporatee merk 

Indiv idueell merk 

Indiv idueell merk + label 

Corporatee merk + label 

Corporatee merk + indiv idueel 

label l 

Ind iv idueell merk 

Indiv idueell merk + label 

Corporatee merk + indiv idueel 

l a b e l b b 

Indiv idueell merk 

Indiv idueell merk + label 

Anders s 

Corporatee merk 

Corporatee merk + label 

Corporatee merk + indiv iduee 

Indiv idueell merk 

abel l 

merk k 

merkk + 

merkk + 

merkk + 

merk k 

Aanta l l 

keer r 

{%) ) 

100.0 0 

7.7 7 

3.8 8 

11.5 5 

38.5 5 

7.7 7 

19.2 2 

3.8 8 

7.7 7 

100.0 0 

60.0 0 

40.0 0 

22.2 2 

11.1 1 

44.4 4 

22.2 2 

12.5 5 

50.0 0 

25.0 0 

12.5 5 

50.0 0 

16.7 7 

16.7 7 

16.7 7 

Merkportfol iostrategi e e 

vann  de ondernemin g 

Mul t ii b rand ing/endorsement 3 

Mul t ii b rand ing/endorsement 

Mu l t ii b rand ing/endorsement 3 

Mul t ii b rand ing/endorsement 3 

Mul t ii b rand ing/endorsement 

Mu l t ii b rand ing 

Endorsement /mul t ii b rand ing 

Conse --

quent ? ? 

Nee e 

Ja a 

Nee e 

Nee e 

Ja a 

Nee e 

Ja a 

** Merkarchitecturen die passen bij de merkportfoliostrategie niet aangetroffen (inconsequent), 

bb Merkarchitecturen die niet passen bij de merkportfoliostrategie aangetroffen (inconsequent). 
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6.44 Conclusi e en discussi e 
Inn dit hoofdstuk zijn de resultaten gepresenteerd van een inhoudsanalyse op 
reclame-uitingenn van de achttien ondernemingen in de uitzendmarkt en de finan-
ciëlee markt. Het eerste doel van deze studie was te bestuderen welke merkarchi-
tecturenn in de reclame-uitingen van de geselecteerde ondernemingen konden 
wordenn onderscheiden. Hiervoor werd gekeken naar merkcombinaties en merk-
prominentiee in de uitingen. Uit de resultaten bleek dat van alle soorten merkarchi-
tecturenn het alleenstaande individuele merk, dus niet in combinatie met corporate 
merken,, submerken of labels, het meest voorkwam. Daarna volgde de combinatie 
'corporatee merk + individueel merk' (endorsement). In hoofdstuk 5 werd, op basis 
vann de interviews een extra merkarchitectuur aan de typologie toegevoegd: de 
endorsementt van een individueel merk door een ander individueel merk. De 
inhoudsanalysee bevestigde deze aanvulling; de merkarchitectuur 'individueel merk 
++ individueel merk' (zonder submerken en/of labels) werd in zes reclame-uitingen 
aangetroffen.. Wanneer het met andere merksoorten werd gecombineerd, was het 
individuelee merk steeds het meest prominente merk in de reclame-uiting. Het label 
was,, zoals verwacht, nooit het meest prominente merk in de uiting. 

Specialee aandacht ging in deze studie uit naar het corporate merk, aangezien de 
aan-- of afwezigheid en de prominentie van dit merk een belangrijke indicator is 
vann de merkportfoliostrategie. Het tweede doel van deze studie was dan ook de 
prominentiee van het corporate merk te bestuderen. Gemiddeld was het corporate 
merkk niet erg prominent. In het algemeen nam de prominentie van het corporate 
merkk af, naarmate het met meer andere merken werd gecombineerd. Hoe meer 
merken,, hoe meer 'concurrentie' om aandacht. Met name in combinatie met een 
individueell merk scoorde het corporate merk laag op prominentie. De gemiddeld 
matigee prominentie van het corporate merk is opvallend in het licht van de inter-
viewresultaten.. Veel ondernemingen streefden immers naar een monolitisch 
merkportfolio.. Dat merkportfoliostrategieën soms aspiratief zijn en niet stroken 
mett de werkelijkheid, wordt door de resultaten van de inhoudsanalyse onder-
streept. . 

Geconcludeerdd kon worden dat er ten aanzien van de aangetroffen merkarchitec-
turenn geen significante verschillen zijn tussen de verschillende modaliteiten 
waarinn de merkarchitectuur werd gepresenteerd. Wel bleek dat alle endorsement 
merkcombinatiess relatief meer voorkwamen in visuele uitingen, terwijl in verbale 
(radio)) en verbaal/visuele (televisie) uitingen vooral het individuele merk alleen 
voorkwam.. Een verklaring hiervoor kan liggen in de zogenaamde 'pacing' van de 
verschillendee mediumtypen. Radio en televisie zijn media met externe pacing; het 
mediumm bepaalt de snelheid van de informatieoverdracht. Bij mediumtypen met 
internee pacing, zoals dagbladen, tijdschriften en free cards en in mindere mate 
buitenreclamee (de mediumtypen die gebruikmaken van de visuele modaliteit) 
bepaaltt de gebruiker deze snelheid. Deze mediumtypen zijn dan ook beter 
geschiktt voor complexere boodschappen (in dit geval complexere merkarchitectu-
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ren)) dan de mediumtypen met externe pacing (Floor & Van Raaij, 2002; Smit, 1999). 
Ookk tussen de uitzendmarkt en de markt van financiële dienstverleners werden 
geenn significante verschillen ontdekt ten aanzien van de gebruikte merkarchitec-
turen.. In beide markten kwam het individuele merk het meest voor. Wel werd de 
merkarchitectuurr 'corporate merk' relatief meer gebruikt in de uitzendmarkt dan 
inn de financiële markt. De merkarchitectuur waarbij twee individuele merken wer-
denn gecombineerd, kwam alleen voor in de financiële markt. 

Hett derde doel van de studie was te achterhalen of de vertaling van merkport-
foliostrategieënn naar merkarchitecturen consequent was. De terugkoppeling van 
dee in de inhoudsanalyse aangetroffen merkarchitecturen naar de merkportfolio-
strategieën,, die waren achterhaald in de interviews, wees uit dat deze vertaling bij 
dee helft van de onderneming consequent verliep. Bij de andere helft van de onder-
nemingenn werden echter a) merkarchitecturen die op basis van de strategie wer-
denn verwacht, niet aangetroffen, of b) merkarchitecturen aangetroffen die niet 
strooktenn met de merkportfoliostrategie. Een verklaring voor de eerste situatie 
kann liggen in de selectie van reclame-uitingen. De selectie bevatte niet alle merken 
diee in de portfolio's van de ondernemingen voorkwamen, omdat voor sommige 
merkenn niet werd geadverteerd in de geselecteerde periode en media. De moge-
lijkheidd bestaat dat daardoor een gehanteerde strategie niet uit de uitingen kon 
wordenn afgeleid. Een verklaring voor de tweede situatie ligt wellicht in het feit 
dat,, zoals uit de interviews met de voor het merkportfoliobeleid verantwoorde-
lijkee managers bleek, de merkportfoliostrategie van sommige ondernemingen ad 
hocc en niet altijd weloverwogen tot stand was gekomen. Het is waarschijnlijk dat 
err in dat geval ook geen weloverwogen vertaling van de strategie naar reclame 
plaatsvond. . 

Dee merkportfoliostrategie van een onderneming komt, logischerwijs, tot uiting in 
dee reclame van die onderneming. De inhoudsanalyse heeft aangetoond dat dit 
niett altijd het geval is. Massamediale reclame, zoals onderzocht in deze studie, is 
echterr niet het enige communicatiemiddel dat ondernemingen tot hun beschik-
kingg hebben om informatie over hun merken te verspreiden. Het is ook niet het 
meestt geschikte middel om complexe informatie over de merkenstructuur van de 
organisatiee te presenteren. Reclame behoort immers tot de marketingcommunica-
tie,, die vooral is gericht op het ondersteunen van de verkoop van merken op pro-
ductniveauu (Van Rtel, 2003). Men zou kunnen veronderstellen dat de merkport-
foliostrategiee duidelijker tot uiting komt in meer organisatiegerelateerde commu-
nicatie,, gericht op andere stakeholdergroepen dan consumenten. Hoewel reclame 
geenn informatie geeft over de structuur van het gehele merkportfolio van een 
ondernemingg en hier ook niet voor is bedoeld, kunnen reclame-uitingen wel aan 
eenn groot publiek duidelijk maken welke onderneming achter een merk staat en 
welkee merken daar nog meer bijhoren. Zo zijn zij een belangrijke informatiebron 
voorr het opdoen van kennis over (een deel van) het merkportfolio. Het is belang-
rijkk voor ondernemingen deze waarde van reclame in te zien en er, indien 
gewenst,, gebruik van te maken. 
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Zoalss het belangrijk is te beseffen dat reclame slechts één van de beschikbare com-
municatiemiddelenn is, is het tevens belangrijk te beseffen dat consumenten, op 
wiee reclame voornamelijk is gericht, slechts één van de stakeholdergroepen van 
ondernemingenn zijn. Voor andere stakeholders, zoals aandeelhouders, is de merk-
portfoliostrategiee van een onderneming wellicht belangrijker dan voor consumen-
ten.. Zoals algemeen verondersteld en onderzocht door Pahud de Mortanges en 
Vann Riel (2003), komt de relatie tussen brand equity en de waarde van een onder-
nemingg immers tot uiting in aandeelhouderswaarde. Ook voor stakeholders als 
journalisten,, belangengroepen, politici, tussenhandelaren en werknemers kan het 
belangrijkk zijn inzicht te hebben in het merkportfoliobeleid van ondernemingen. 
Hett is daarom van belang in vervolgonderzoek ook aandacht te besteden aan 
uitingenn gericht aan andere stakeholdergroepen dan consumenten. 
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7 7 
Dee invloe d van endorsemen t op 
merkassociati ee transfe r 
Inn het vorige hoofdstuk werden merkarchitecturen in reclame-uitingen bestu-
deerd.. De twee meest gebruikte merkarchitecturen waren het individuele merk 
(alleenstaand)) en het individuele merk in combinatie met het corporate merk. In 
hett laatste geval is sprake van een endorsement strategie: het corporate merk 
ondersteuntt in meer of mindere mate het individuele merk. In het kader van de 
derdee onderzoeksvraag, "Welke factoren beïnvloeden de effecten van merkport-
foliostrategieënn op consumentenresponsen?", is een consumentenonderzoek uit-
gevoerd.. In dit hoofdstuk gaat het om de ontvanger van de merkboodschap. 
Centraall stond de vraag of de mate van endorsement van individuele merken door 
corporatee merken invloed heeft op de merkassociatie transfer tussen het individu-
elee merk en het corporate merk. Tevens werd de invloed van twee factoren, onder-
nemingbekendheidd en gepercipieerde fit, op de relatie tussen endorsement en 
merkassociatiee transfer onderzocht. Op basis van de literatuur over merkassociatie 
transferr zijn hierover in hoofdstuk 4 hypothesen geformuleerd. Daarnaast werd 
onderzochtt of en waarom consumenten het belangrijk vinden te weten welke 
ondernemingg achter een bepaald merk staat. In dit hoofdstuk worden de metho-
denn en resultaten van het consumentenonderzoek beschreven. 

7.11 Onderzoeksfase n 
Hett consumentenonderzoek bestond uit drie fasen. De eerste fase betrof een veld-
experimentt naar de kennis en houding van consumenten ten aanzien van speci-
fiekee merken en ondernemingen met verschillende maten van endorsement. De 
tweedee fase betrof een experiment, waarbij de mate van endorsement werd 
gemanipuleerd.. De derde fase betrof een survey over het belang van de onder-
nemingg als endorser van het individuele merk. Alle fasen van de studie hadden als 
doell inzicht te krijgen in de consumentenresponsen ten aanzien van de relatie tus-
senn het corporate merk en het individuele merk. 

Respondentenn werden geworven onder studenten van de Universiteit van Amster-
dam,, de Hogeschool van Amsterdam en INHOLLAND Diemen. Zij werden medio 
maartt 2004 via e-mai! en websites van specifieke opleidingen of cursussen bena-
derdd met de uitnodiging deel te nemen aan een onderzoek naar merken. In de uit-
nodigingg werd een link naar de internetpagina vermeld, waar zij de vragenlijst 
directt konden invullen. Aan het eind van de vragenlijst werd gevraagd of de 
respondentenn (N = 422) tegen betaling wilden deelnemen aan een ander onder-
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zoekk over televisie kijken (in feite de volgende fasen van de studie), dat vier weken 
zouu duren. Respondenten die hierop bevestigend antwoordden, kregen direct 
informatiee over de procedures van het televisieonderzoek1. Hiermee was de eerste 
fasee van het consumentenonderzoek (veldexperiment) afgesloten. De tweede fase 
(experiment)) ging medio april 2004 van start. De overgebleven respondenten 
(n(n = 111) werden via e-mail benaderd met een link naar de tweede online vragen-
lijst.. Deze vulden zij binnen een week in, waarna een deel van de respondenten2 

(nn = 80) de derde fase (survey) in ging door de laatste online vragenlijst in te vul-
len.. Het invullen van alle vragenlijsten duurde ongeveer tien minuten. 

Aangezienn het steeds dezelfde respondenten waren die de verschillende fasen van 
hett onderzoek doorliepen, bestond de kans dat leereffecten zouden optreden. 
Getrachtt werd deze effecten zoveel mogelijk te ondervangen door de responden-
tenn niet te informeren over het werkelijke doel van het onderzoek. Respondenten 
inn de tweede en derde onderzoeksfasen waren in de veronderstelling deel te 
nemenn aan het televisieonderzoek. Daarnaast werden in elke fase andere merken 
enn ondernemingen gebruikt om herinnering aan de vorige fase te ontmoedigen. 
Uitt het feit dat ondernemingbekendheid niet hoger scoorde in de latere fasen van 
hett onderzoek en dat groepen die vaker werden ondervraagd hierop niet hoger 
scoordenn dan groepen die minder vaak werden ondervraagd, kan worden gecon-
cludeerdd dat er geen storende invloed van leereffecten is geweest op de onder-
zoeksresultaten. . 

Inn hoofdstuk 4 werden hypothesen geformuleerd met betrekking tot de invloed 
vann de mate van endorsement op de merkassociatie transfer en de rol die onder-
nemingbekendheidd en gepercipieerde fit hierbij spelen. Box 7.1 en het conceptu-
elee model in figuur 7.1 geven deze hypothesen weer. In zowel het veldexperiment 
alss in het experiment werden de hypothesen getoetst. 

Boxx 7.1 Hypothese n consumentenonderzoe k 

H ^^ Hoe groter de mate van endorsement, hoe groter de merkassociatie transfer. 

H2 :: Hoe groter de mate van endorsement, hoe groter de kans op ondernemingbekendheid. 

H3 :: De merkassociatie transfer is groter wanneer sprake is van ondernemingbekendheid, 

dann wanneer geen sprake is van ondernemingbekendheid. 

H4 :: In het geval van een grote gepercipieerde f i t is het effect van de mate van endorsement 

opp de merkassociatie transfer sterker dan in het geval van een kleine gepercipieerde f i t . 

H5 a :: Hoe groter de mate van endorsement, hoe groter de gepercipieerde f i t tussen het 

individuelee merk en het corporate merk. 

H5b:: Hoe groter de gepercipieerde fit tussen het individuele merk en het corporate merk, 

hoee groter de merkassociatie transfer. 

11 De studie werd uitgevoerd in samenwerking met Eva van Reijmersdal {promovenda bij ASCoR) in het kader van haar 

promotieonderzoekk naar brand placement. 

22 Ten behoeve van het brand placement onderzoek werden respondenten in de tweede fase van de studie ad random 

inn vier groepen verdeeld. Twee groepen participeerden tevens in de derde fase van onze studie (n = 80). De andere 

tweee groepen participeerden in het brand placement onderzoek. 
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Figuurr 7.1 Conceptueel model 

Onderneming g 
bekendheid d 

Matee van 
endorsement t 

H5aa \ 

H4 4 

h h 1 1 

a a 

Fit t 

* * 
/ / 

Merkassociatie e 
transfer r 

// H5b 

7.22 Veldexperiment 
Hett doel van het veldexperiment was inzicht te kr i jgen in de relatie tussen de mate 

vann endorsement en de merkassociatie transfer tussen het corporate merk en het 

individuelee merk. Tevens was het veldexperiment bedoeld om de invloed van 

ondernemingbekendheidd en gepercipieerde f i t op deze relatie te onderzoeken. In 

hett veldexperiment participeerden 422 studenten. De steekproef bestond uit 33% 

mannenn en 67% vrouwen. De gemiddelde leeft i jd was 22.5 jaar. 

7.2.11 Method e 
Inn het veldexperiment werd uitgegaan van drie condities: 'geen endorsement', 

'zwakkee endorsement' en 'sterke endorsement'. Voor deze condities werden pro-

to typee merkcombinaties geselecteerd uit de f inanciële dienstenmarkt. Dit waren 

merkcombinatiess (individueel merk en corporate merk) die een goed voorbeeld 

zijnn voor de categorie. De 'geen endorsement' condit ie bevatte vier prototypes. De 

'zwakkee endorsement' en de 'sterke endorsement' condities bevatten ieder drie 

prototypee merkcombinaties. In totaal zijn dus t ien merkcombinaties onderzocht. 

Inn de 'geen endorsement' condit ie bevonden zich merken die in de prakt i jk niet 

wordenn ondersteund door het corporate merk. Zo wo rd t in externe communicatie 

vann Interpolis niet vermeld dat d i t een onderdeel is van de Rabobank. In de 

'zwakkee endorsement' condit ie bevonden zich merken die in de prakt i jk niet al t i jd 

enn niet prominent worden ondersteund door het corporate merk. Zo word t Natio-

nalee Nederlanden in reclame niet door ING ondersteund, maar is op de website en 

opp enveloppen van Nationale Nederlanden wel het logo van ING te zien met de 

vermeldingg dat Nationale Nederlanden een onderdeel is van ING3. In de 'sterke 

endorsement'' condit ie bevonden zich merken die in de prakt i jk alt i jd en promi-

nentt worden ondersteund door het corporate merk. Zo word t in de merknaam 

Centraall Beheer Achmea de naam van de onderneming vermeld en is Achmea in 

allee vormen van communicatie alt i jd prominent aanwezig (zie f iguur 7.2). Tabel 7.1 

toon tt alle in het veldexperiment gebruikte merkcombinaties verdeeld over de drie 

endorsementt condities. 

33 Inmiddels wordt Nationale Nederlanden ook in (de meeste) reclame-uitingen door ING ondersteund. 
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Figuurr 7.2 Voorbeelden van prototype merkcombinat ies in de drie endorsement condit ies 
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Tabell 7.1 Merkcombinat ies verdeeld over endorsement condi t ies 

Geenn endorsemen t 

Residexx (Achmea) 

Visaa (Fortis) 

Ohraa (Delta Lloyd) 

Interpol iss (Raboban 

Totaal l 

k) ) 

n n 

42 2 

33 3 

43 3 

50 0 

168 8 

Zwakk ee endorsemen t 

FBTOO (Achmea) 

Stadd Rotterdam 

Verzeker ingenn (Fortis) 

Nationalee Neder landen 

(INGG Groep) 

n n 

42 2 

41 1 

55 5 

Totaal l 138 8 

Sterk ee endorsemen t 

Centraall Beheer 

Achmeaa (Achmea) 

AXENT/AEGONN (AEGON) 

Fortiss ASR (Fortis) 

n n 

49 9 

37 7 

30 0 

Totaal l 116 6 

Uitt een pretest (n = 17) van een versie van de vragenlijst waarin vragen over twee 
merkcombinatiess werden gesteld, bleek de lengte van de vragenlijst respondenten 
tee demotiveren de vragenlijst volledig in te vullen. Op basis van deze pretest is 
beslotenn één merkcombinatie per persoon voor te leggen. Respondenten werden 
add random verdeeld over de tien merkcombinaties en dus over de drie condities. Er 
dedenn 168 respondenten mee in de geen endorsement conditie, 138 in de zwakke 
endorsementt conditie en 116 in de sterke endorsement conditie. Er waren geen 
verschillenn tussen de groepen wat betreft sekse, leeftijd, kennis over en attitude 
tenn aanzien van de merken en ondernemingen, merkgebruik, gebruik van finan-
ciëlee diensten in het algemeen en algemene betrokkenheid bij financiële diensten. 

Merkassociati ee transfe r 
Merkassociatiee transfer werd gemeten met acht items waarmee zowel het indivi-
duelee merk als het corporate merk werd beoordeeld (zie voor een overzicht van de 
gebruiktee maten bijlage 4). De items bestonden uit stellingen over de merken, 
waarinn merkkarakteristieken werden voorgelegd (bijvoorbeeld: 'Ik vind FBTO sym-
pathiek',, 'Ik vind FBTO succesvol'). In eerder onderzoek is, zoals is beschreven in 
hoofdstukk 4, onderscheid gemaakt tussen verschillende dimensies van corporate 
associatiess (Berens, 2004; Brown & Dacin, 1997; Fombrun et al., 2000; Keiler & 
Aaker,, 1998; Maathuis, 1999). Omdat twee identieke schalen werden gebruikt voor 
dee evaluatie van het corporate merk en het individuele merk, is in deze studie 
gekozenn een verscheidenheid aan merkkarakteristieken te gebruiken die voor 
beidee typen merken relevant zijn. Deels zijn deze gebaseerd op corporate associa-
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tiedimensiess en deels op merkassociatietypen als merkpersoonlijkheid. Antwoor-
denn op de stellingen werden gegeven op een 5-puntsschaal die liep van 'helemaal 
meee oneens' tot 'helemaal mee eens'. De acht items vormden redelijk betrouwbare 
schalenn voor de evaluaties van het individuele merk en het corporate merk (Cron-
bach'ss a respectievelijk .76 en .78). De schaalscores werden berekend op basis van 
dee gemiddelden van de acht items. Merkassociatie transfer (MAT) werd vervolgens 
berekendd door de evaluatiescore van het individuele merk (IM) af te trekken van 
dee evaluatiescore van het corporate merk (CM) en de uitkomst absoluut te maken 
(MATT = | evaluatiescore CM - evaluatiescore IM|). De MAT-score kon dus variëren 
vann 0 tot 4. Hoe dichter de MAT-score bij 0 ligt, hoe groter de merkassociatie transfer. 

Ondernemingbekendhei d d 
Ondernemingbekendheidd geeft in dit onderzoek aan of mensen weten welke 
ondernemingg achter een bepaald individueel merk staat. Om dit vast te stellen 
werdd bewezen ondernemingbekendheid gemeten. Allereerst werd door middel 
vann een voorbeeld uitgelegd wat de term 'achter een merk staan' betekent. 
Vervolgenss werd gevraagd of men wist welke onderneming achter een specifiek 
individueell merk stond. Respondenten die aangaven het te weten, werden 
gevraagdd dit te bewijzen door hen uit een rijtje ondernemingen de juiste onder-
nemingg te laten aanwijzen. 

Gepercipieerd ee f i t 
Aann de respondenten werd gevraagd in hoeverre zij vonden dat het corporate 
merkk en het individuele merk bij elkaar pasten. Gebaseerd op eerder onderzoek 
(Bathh & Reddy, 2001; Del Vecchio, 2000; Keiler & Aaker, 1992; Maathuis, 1999; 
Martinn & Stewart, 2001) is gekozen fit te meten aan de hand van vijf stellingen. 
Zowell functionele als symbolische fit waren in de stellingen vertegenwoordigd. 
Antwoordenn werden gegeven op een 5-puntsschaal die liep van 'helemaal mee 
oneens'' tot 'helemaal mee eens'. De vijf items werden onderworpen aan een prin-
cipalee componenten analyse (PCA). De items laadden op één, betrouwbare factor 
mett een eigenwaarde groter dan 1 (oc = .85, R2 - .62). De 'overall f i t ' score werd 
geconstrueerdd op basis van het gemiddelde van de vijf items. 

7.2.22 Resultate n 

Dee invloe d van mat e van endorsemen t op merkassociati e transfe r 
Hypothesee 1 voorspelde dat de mate van endorsement positief van invloed is op de 
merkassociatiee transfer. Tabel 7.2 toont de gemiddelden, standaarddeviaties en 
correlatiematrixx van de variabelen in deze studie. De resultaten wezen uit dat 
respondentenn in de sterke endorsement conditie significant lagere MAT-scores 
(M(M = .26, SD = .31) en daarmee een grotere merkassociatie transfer hebben dan 
respondentenn in de zwakke endorsement (M = .42, SD = .38) en de geen endorse-
mentt condities (M = .49, SD = .44). Een grotere mate van endorsement zorgt dus 
voorr een grotere overeenkomst in de beoordeling van corporate en individueel 
merkk (r = -.22, p < .01). 
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Tabell 7.2 Gemiddelden , standaarddeviatie s en correlatie s (veldexperiment ) 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

Matee van endorsement (1-3) 

OB:: O n d e r n e m i n g b e k e n d h e id (0-1) 

FIT:: Geperc ip ieerde f i t (1-5) 

MAT:: Merkassociat ie t rans fer (0-4) 

M M 

1.87 7 

.63 3 

3.08 8 

.41 1 

SD SD 

.81 1 

.49 9 

.48 8 

.40 0 

2 2 

OB B 

. 30 * * * 

3 3 

FIT T 

. 1 6 * * * 

.19* * 

4 4 

MAT T 

- . 2 2 * * * 

- . 3 4 * * * 

- . 2 9 * * * 

** p < .05; ** p < .01. 

Ondernemingbekendhei d d 
Hypothesee 2 voorspelde dat ondernemingbekendheid positief wordt beïnvloed 
doorr de mate van endorsement. Van de 422 respondenten kenden 62 personen het 
individuelee merk niet. Aan hen werd logischerwijs niet gevraagd of zij wisten 
welkee onderneming achter het merk stond. Van de overige 360 respondenten zei in 
totaall 32% te weten welke onderneming achter het individuele merk stond. Deze 
respondentenn moesten dit vervolgens bewijzen. Zoals verwacht, nam de onder-
nemingbekendheidd toe naarmate de endorsement sterker werd (r = .30, p < .01). 

Inn lijn met hypothese 3 wezen de resultaten uit dat ondernemingbekendheid een 
significantt effect heeft op merkassociatie transfer (r = -.34, p < .01). Respondenten 
diee wisten welke onderneming achter een merk stond, hadden een lagere MAT-
scoree (M = .30, SD = .35) en dus een grotere merkassociatie transfer dan respon-
dentenn die dit niet wisten (M = .57, SD = .40). 

Gepercipieerd ee f i t 
Interactiehypothese:Interactiehypothese: Hypothese 4 betrof de invloed van fit op het effect van de 
matee van endorsement op merkassociatie transfer. Om te bestuderen of er sprake 
wass van een interactie-effect tussen fit en mate van endorsement werd een GLM-
analysee uitgevoerd waarin deze interactie was opgenomen (zie tabel 7.3). De 
interactiee bleek niet significant. 

Tabell 7.3 GLM van merkassociati e transfe r als een functi e van mat e van endorsemen t 

enn fi t 

M a t ee van endorsement 

Fit t 

Ma tee van endorsement x Fit 

Error r 

df df 

2 2 

1 1 

2 2 

297 7 

SS SS 

.58 8 

1.30 0 

.37 7 

41.96 6 

MS MS 

.29 9 

1.30 0 

.19 9 

.14 4 

f f 

2.06 6 

9 .26* * * 

1.32 2 

dff = degrees of f r e e d o m ; SS = sum of squares; MS = mean square. 

* ** p < . 0 1 . 
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Mediatiehypothese:Mediatiehypothese: Volgens hypothese 5 leidt a) een grotere mate van endorse-
mentt tot een grotere gepercipieerde fit, wat b) leidt tot een grotere merkassocia-
tiee transfer. De resultaten lieten zien dat een grotere mate van endorsement inder-
daadd tot een grotere gepercipieerde fit leidde (r = .16, p < .01). Vooral sterke en-
dorsementt zorgde voor een grotere fit (M = 3.22, SD = .33) dan geen endorsement 
(MM = 3.02, SD = .57) en zwakke endorsement (M = 3.04, SD = .46). Dit betekent dat 
merkenn die vaak en prominent samen worden gepresenteerd, in de ogen van de 
respondentt meer bij elkaar passen dan merken die minder vaak (of helemaal niet) 
samenn worden gepresenteerd. Een hogere gepercipieerde fit leidde, zoals ver-
wacht,, tot een lagere MAT-score (r = -.29), oftewel een grotere merkassociatie 
transfer.. In tabel 7.3 is bovendien te zien dat het directe effect van mate van end-
orsementt op merkassociatie transfer niet significant is wanneer fit in het model 
wordtt opgenomen. De relatie tussen mate van endorsement en merkassociatie 
transferr wordt dus verklaard door fit. De mediatiehypothese (H5) werd hiermee 
bevestigd. . 

Hett  conceptuel e mode l getoets t 
Omm het conceptuele model in zijn geheel te toetsen, werd een padanalyse uitge-
voerdd met gebruik van het structural equation modeling programma AMOS 5 
(Arbuckle,, 2003). De analyse was gebaseerd op één onafhankelijke variabele (mate 
vann endorsement), twee mediërende variabelen (ondernemingbekendheid en fit) 
enn één afhankelijke variabele (merkassociatie transfer). Aangezien de interactiehy-
pothesee met betrekking tot f i t was verworpen, werd de desbetreffende pijl uit het 
conceptuelee model geschrapt. Getoetst werd of de mate van endorsement direct 
en/off indirect, via ondernemingbekendheid en fit, de merkassociatie transfer beïn-
vloedt.. De resultaten van de padanalyse staan in figuur 7.3. De waarden op drie 
modell f i t indices wezen uit dat het model de data goed beschreef (%2(2, n = 114) = 
2.25,, p > .05; CFI = .97; RMR = .01) en dus kon worden geaccepteerd. 

Figuurr 7.3 De invloe d van mat e van endorsemen t op merkassociati e transfe r vi a onder -

nemingbekendhei dd en f i t 

.27 7 

Onderneming g 
j f ll  bekendheid 

Matee van 
endorsement t 

.22 2 

^ ^ Fit t 

\ \ 
-.27 7 

Merkassociatie e 
transfer r 

.36 6 

/ / 

Dee met doorgetrokken pijlen aangeduide paden zijn significant bij p < .05; de onderbroken pijl repre-

senteertt een niet significante relatie. De coëfficiënten zijn gestandaardiseerde padcoëfficiënten. 
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Vierr van de vijf paden bleken significant. Dit waren de invloed van mate van end-
orsementt op ondernemingbekendheid (p = .27) en fit {(3 = .22), de invloed van 
ondernemingbekendheidd op merkassociatie transfer (p = -.27) en de invloed van fit 
opp merkassociatie transfer (p = .-36). De relatie tussen mate van endorsement en 
merkassociatiee transfer was niet significant, wat betekent dat merkassociatie 
transferr alleen plaatsvond via ondernemingbekendheid en fit. Omdat de relatie 
tussenn mate van endorsement en merkassocoiatie transfer niet significant was, 
werdd een alternatief model (zonder deze relatie) getoetst. Dit model beschreef de 
dataa significant beter dan het eerste model (A^2 = .009, p = .93; x 2 0 , n = 114) = 
2.26,, p = .32; CFI = .97; RMR = .01) en werd daarom geaccepteerd als het meest cor-
rectee model. Dit model wordt gerepresenteerd door de doorgetrokken pijlen in 
figuurr 7.3. Geconcludeerd kan worden dat, op basis van het veldexperiment, hypo-
thesenn 2, 3 en 5 werden bevestigd. De hypothese dat mate van endorsement een 
directt effect heeft op merkassociatie transfer (H1) werd verworpen, evenals de 
hypothesee betreffende de invloed van fit op deze relatie (H4). 

7.33 Experiment 
Inn het veldexperiment in de vorige paragraaf werden vier van de zes hypothesen 
bevestigd.. Hoewel is getracht te controleren voor specifieke merk- en onder-
nemingsassociatiess door het gebruik van tien verschillende merkcombinaties, blijft 
dee mogelijkheid bestaan dat de resultaten door specifieke associaties zijn ver-
tekend.. Steeds werden immers groepen respondenten met elkaar vergeleken 
('betweenn subjects') die verschillende merkcombinaties hadden beoordeeld. Om 
dee invloed van specifieke merk- en ondernemingsassociaties uit te sluiten, is in fase 
tweee een experiment uitgevoerd. In het experiment werden opnieuw de hypothe-
senn uit box 7.1 getoetst. Een verschil met het veldexperiment was dat in het expe-
rimentt per respondent twee reclame-uitingen met verschillende maten van endor-
sementt werden vertoond van dezelfde merkcombinaties. Het vergelijken van eva-
luatiess gebeurde zowel 'within subjects' als 'between subjects'. Een ander verschil 
betreftt de manier waarop MAT is geoperationaliseerd. In het veldexperiment 
gebeurdee dit door de evaluatie van het individuele merk te vergelijken met de eva-
luatiee van het corporate merk. In het experiment werd MAT strikter bepaald door 
dee evaluatie van het individuele merk twee keer te meten: één keer vóór de verto-
ningg van een endorsement commercial en één keer daarna. De consumenten-
responsenresponsen op deze reclame-uitingen stonden in het experiment centraal. Er parti-
cipeerdenn 111 respondenten in het experiment, waarvan 77% vrouwen en 23% 
mannen.. De gemiddelde leeftijd was 22.7 jaar. 

7.3.11 Method e 
Respondentenn werden verdeeld over twee experimentele condities: de 'zwakke 
endorsement'' conditie (n = 55) en de 'sterke endorsement' conditie (n = 56). Ten 
behoevee van de twee condities werd een bestaande televisiecommercial gemani-
puleerdd tot drie versies: een 'geen endorsement', een 'zwakke endorsement' en 
eenn 'sterke endorsement' commercial. In de geen endorsement commercial kwam 
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alleenn het individuele merk voor. In de zwakke endorsement commercial werd aan 
hett eind het corporate merk getoond. In de sterke endorsement commercial was 
hett corporate merk gedurende de gehele commercial in de linker bovenhoek te 
zienn en werd het aan het eind getoond. Bovendien werd aan het eind ook de tekst 
vertoondd dat het individuele merk onderdeel was van de onderneming. Voor de 
restt waren de drie commercials identiek (zie figuur 7.4). 

Figuurr 7.4 Mat e van endorsemen t in dri e televisiecommercial s 

Beginn van commercial Eind van commercial 

A.. Geen endorsement 

B.. Zwakke endorsement 

"Amevv is part of Fortis" 
CC Sterke endorsement 

Inn de zwakke endorsement conditie kregen respondenten in de online vragenlijst 
eerstt de geen endorsement commercial te zien. Na het beantwoorden van vragen 
overr het individuele merk, kregen zij de zwakke endorsement commercial te zien. 
Inn de sterke endorsement conditie kreeg men eerst de geen endorsement commer-
ciall te zien en, na de vragen, de sterke endorsement commercial. Om niet afhan-
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keiijkk te zijn van de associaties die de respondenten mogelijk hebben bij één speci-
fiekee merkcombinatie, zijn in beide endorsement condities twee (dezelfde) merk-
combinatiess gebruikt. Dit waren Amev-Fortis en Zilveren Kruis-Achmea (zie tabel 
7.4).. Elke respondent werd ondervraagd over één van de twee merkcombinaties. 
Dee groepen verschilden niet wat betreft sekse, leeftijd, kennis over en attitude ten 
aanzienn van de merken en ondernemingen, merkgebruik, gebruik van financiële 
dienstenn in het algemeen, algemene betrokkenheid bij financiële diensten en her-
kenningg van en waardering voorde televisiecommercial. 

Tabell 7.4 Merkcombinatie s en experimentel e conditie s 

Zwakk ee endorsemen t conditi e 

(gee nn  —> zwak ) 

Amev-For t is s 

Z i lverenn Kruis-Achmea 

Totaal l 

n n 

27 7 

28 8 

55 5 

Sterk ee endorsemen t conditi e 

(geenn -> sterk ) 

Amev-Fort is s 

Zi lverenn Kruis-Achmea 

Totaal l 

n n 

28 8 

28 8 

56 6 

Bijj het toesten van de hypothesen was het van belang te beseffen dat effecten 
zowell binnen de condities (verschil tussen geen endorsement en endorsement) als 
tussenn de condities (verschil tussen zwakke en sterke endorsement) konden plaats-
vinden.. In de analyses werd de nadruk gelegd op de 'within subjects' vergelijkin-
gen,, zodat inzicht kon worden verkregen hoe de merkassociatie transfer veran-
derdee van 'geen endorsement' naar zwakke of sterke 'endorsement'. Daarnaast 
werdenn 'between subjects' vergelijkingen gemaakt om te bestuderen of het uit-
maaktee of na de geen endorsement blootstelling een zwakke of een sterke endor-
sementt blootstelling plaatsvond. 

Merkassociati ee transfe r 
Merkassocatiee transfer werd gemeten op een 5-puntsschaal van 'helemaal mee 
oneens'' tot 'helemaal mee eens' met dezelfde acht items als in het veld-experi-
mentt (zie bijlage 4). Zowel de schaal vóór als na blootstelling aan de endorsement 
wass voldoende betrouwbaar (Cronbach's a respectievelijk .70 en .76). De scores op 
dee acht items werden in beide gevallen gemiddeld om te komen tot één schaal-
score.. Merkassociatie transfer werd vervolgens berekend door de evaluatiescores 
vann het individuele merk (IM) vóór en na de tweede televisiecommercial (zwakke 
off sterke endorsement commercial) te vergelijken. Een verschil tussen de evalu-
atiescoress vóór en na de blootstelling betekent dat merkassociatie transfer heeft 
plaatsgevondenn (MAT= | evaluatiescore IM voor - evaluatiescore IM na | ) . Een 
hogeree MAT-score betekent in het experiment dus een grotere merkassociatie 
transfer.. De MAT-score kon variëren van 0 tot 4. 

Ondernemin gg bekendhei d 
Ondernemingbekendheidd werd in het experiment zowel vóór als na de blootstel-
lingg aan de (zwakke of sterke) endorsement commercial gemeten. Voor de bloot-
stellingg (maar na het tonen van de geen endorsement commercial) werd gevraagd 
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off men wist welke onderneming achter het in de televisiecommercial gepromote 
individuelee merk stond. Respondenten die aangaven het te weten, werden 
gevraagdd dit te bewijzen door hen uit een rijtje ondernemingen de juiste onder-
nemingg te laten aanwijzen. Na de blootstelling aan de zwakke of de sterke endor-
sementt commercial werd nogmaals gevraagd of men (nu) wist welke onderneming 
achterr het individuele merk stond. Dit was een open vraag, waarin het corporate 
merkk niet werd genoemd. 

Gepercipieerd ee f i t 
Evenalss in het veldexperiment werd f i t gemeten met vijf items, waarmee respon-
dentenn op een 5-puntsschaal van 'helemaal mee oneens' tot 'helemaal mee 
eens'' konden aangeven in hoeverre zij de twee merken bij elkaar vonden passen. 
Opp deze vijf items werd een principale componenten analyse (PCA) toegepast. 
Dee items laadden op één, betrouwbare factor met een eigenwaarde groter dan 
11 (a = .80, R2 = .56). De 'overall f it ' score werd berekend op basis van het gemid-
deldee van de vijf items. 

7.3.22 Resultate n 

Manipulatiechec k k 
Omm de manipulatie van de endorsement condities te controleren, werden de 
respondentenn na het zien van de tweede televisiecommercial gevraagd of zij een 
verschill hadden opgemerkt tussen de eerste (geen endorsement commercial) en de 
tweedee televisiecommercial (afhankelijk van de conditie was dit de zwakke of de 
sterkee endorsement commercial). Het bedoelde verschil was de aanwezigheid van 
hett corporate merk in de tweede commercial. Van de respondenten had 68% dit 
verschill opgemerkt. Bij de zwakke endorsement was dit 43%, bij de sterke endor-
sementt 91%. Tevens is gevraagd of men de endorsement duidelijk vond in de 
tweedee commercial aan de hand van een 5-puntsschaal van 'zeer onduidelijk' tot 
'zeerr duidelijk'. Gemiddeld vond men de endorsement redelijk duidelijk (M = 3.88, 
SDSD = 1.14). Uit een one-way ANOVA blijkt dat men de endorsement duidelijker 
vondd in de sterke endorsement commercial (M = 4.29, SD = 1.12) dan in de zwakke 
endorsementt commercial (M = 3.47, SD = 1.02, F(1,109) = 15.98, p < .01). De mani-
pulatiee is dus geslaagd. 

Invloe dd van mat e van endorsemen t op merkassociati e transfe r 
Omm te toetsen of een grotere mate van endorsement tot een grotere merkassocia-
tiee transfer leidt (H1) werd een GLM-analyse met repeated measures uitgevoerd4. 
Tabell 7.5 geeft een overzicht van de gemiddelden en standaarddeviaties van de 
evaluatiee van het individuele merk (IM) voor en na de blootstelling aan de endor-
sementt commercial. Afhankelijk van de conditie was dit de zwakke of de sterke 
endorsementt commercial. Een verschil tussen de eerste en de tweede evaluatie-
scoree impliceert dat merkassociatie transfer is opgetreden. 

44 Alle GLM-analyses die in het experiment werden uitgevoerd bevatten repeated measures bestaande uit de twee 

metingenn van de evaluatie van het individuele merk (tijdstip 1 = vóór de endorsement commercial; tijdstip 2 = na de 

(zwakkee of sterke) endorsement commercial). 
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Tabell 7.5 Effecte n van mat e van endorsemen t op evaluati e van het individuel e mer k 

(IM)) en merkassociati e transfe r (MAT) 

Evaluat iee IM voor 

Evaluat iee IM na 

MAT T 

Zwakk ee endorse -

men tt  conditi e 

MM SD n 

3.388 .35 55 

3.411 .37 55 

.033 .20 55 

Sterk ee endorse -

men tt  conditi e 

MM SD n 

3.477 .37 56 

3.533 .40 56 

.066 .20 56 

Totaa l l 

MM SD N 

3.422 .36 111 

3.477 .39 111 

.055 .20 111 

Evaluatiee IM voor versus evaluatie IM na (within subjects): totaal: F{1,109) = 7.17; p < .05; zwakke endor-

sementt F(1,54) = 1.86; p > .05; sterke endorsement: f(1,55) = 5.81, p < .05. MAT bij zwakke endorsement 

versuss MAT bij sterke endorsement (between subjects): F(1,109) = 7.17; p > .05. 

Voorr de totale steekproef was er een significant effect van de blootstelling aan de 
endorsementt commercial op de merkassociatie transfer. Na de endorsement com-
merciall evalueerden de respondenten het individuele merk positiever dan ervoor. 
Wanneerr dit effect werd uitgesplitst voor de zwakke en de sterke endorsement 
conditie,, bleek de verandering alleen significant in de sterke endorsement condi-
tie.. In de zwakke endorsement conditie was het effect niet significant, maar wel in 
dee verwachte richting. Er was geen significant verschil in merkassociatie transfer 
tussenn de zwakke en de sterke endorsement conditie. Dat wil zeggen, het verschil 
tussenn de evaluatie van het individuele merk voor en na de endorsement commer-
ciall was niet significant groter in de sterke endorsement conditie dan in de zwakke 
endorsementt conditie. Het effect was wel in de verwachte richting. Hypothese 1 
werdd hiermee deels bevestigd: er was een significant effect van endorsement, 
maarr geen significant verschil tussen zwakke en sterke endorsement. 

Onde rr  nemingbekendhei d 
Inn lijn met hypothese 2 bleek de mate van endorsement van invloed te zijn op de 
ondernemingbekendheid.. In de totale steekproef nam de ondernemingbekend-
heidd na de endorsement commercial toe van 42% tot 81 % (zie tabel 7.6). 

Tabell 7.6 Effecte n van mat e van endorsemen t op ondernemingbekendhei d (OB) 

OBB voor 

OBB na 

Verander ingg OB 

Zwakk ee endorse -

men tt  conditi e 

MM SD n 

.400 .49 55 

.677 .47 55 

.277 .62 55 

Sterk ee endorse -

men tt  conditi e 

MM SD n 

.455 .50 56 

.955 .23 56 

.500 .54 56 

Totaa l l 

MM SD N 

.422 .50 111 

.811 .39 111 

.399 .59 111 

OBB voor versus OB na (within subjects): totaal: F(1,109) = 48.9; p < .05; zwakke endorsement F(1,54) = 

10.57;; p < .05; sterke endorsement: F(1,55) = 48.13, p < .05. Verandering OB bij zwakke endorsement 

versuss verandering OB bij sterke endorsement (between subjects): f(1,109) = 4.23; p < .05. 
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Inn beide condities was de verandering in ondememingbekendheid significant. 
Bovendienn was er een significant verschil in verandering in ondememingbekend-
heidd tussen de twee condities. Na de endorsement commercial was de verandering 
inn ondememingbekendheid groter in de sterke endorsement conditie (van 45% 
naarr 95%) dan in de zwakke endorsement conditie (van 40% naar 67%). 

Hypothesee 3 stelde dat de merkassociatie transfer groter is wanneer de onderne-
mingg achter het merk bekend is dan wanneer deze niet bekend is. Op basis van 
Pearson'ss r bleek deze relatie niet significant (r = -.09, p > .05). Dit resultaat kan 
wellichtt worden verklaard door het feit dat het hier gaat om de ondememingbe-
kendheidd na de blootstelling aan de (zwakke of sterke) endorsement commercial. 
Dee mogelijkheid bestaat dat respondenten al voor de blootstelling aan de endor-
sementt commercial wisten welke onderneming achter het individuele merk stond. 
Datt deze situatie voorkwam, is te zien in tabel 7.6 (OB voor). Verondersteld kan 
wordenn dat repondenten die vóór de blootstelling aan de endorsement commer-
ciall al bekend waren met de onderneming achter het merk, het individuele merk 
naa de blootstelling niet anders beoordeelden dan vóór de blootstelling. Er was 
immerss geen nieuwe informatie in de commercial die daartoe aanleiding gaf. Van 
dee respondenten die pas na de blootstelling wisten om welke onderneming het 
ging,, kan worden verondersteld dat zij het individuele merk na de blootstelling 
well anders beoordeelden. Om dit te toetsen werden twee nieuwe groepen 
geconstrueerd.. Bij de eerste groep trad geen kennisverandering op; men wist voor 
enn na de blootstelling welke onderneming achter het merk stond, of men wist het 
voorr en na de blootstelling niet. Bij de tweede groep trad wel kennisverandering 
op;; men wist voor de blootstelling niet welke onderneming achter het merk stond, 
maarr na de blootstelling wel. Uit de resultaten bleek dat voor de groep waarbij 
kennisveranderingg optrad (van niet naar wel bekend) een significant verschil 
bestondd tussen de beoordeling van het individuele merk vóór de blootstelling aan 
dee endorsement commercial en na de blootstelling. Na de blootstelling werd het 
merkk positiever beoordeeld (zie tabel 7.7). 

Tabell 7.7 Effecten van kennisverandering op evaluatie van het individuele merk (IM) 
enn merkassociatie transfer (MAT) 

Evaluatiee IM voor 

Evaluatiee IM na 

MAT T 

Geen n 

kennisveranderin g g 

MM SD n 

3.400 .37 62 

3.444 .39 62 

.044 .16 62 

Kennisveranderin g g 

MM SD n 

3.455 .35 49 

3.511 .38 49 

.066 .14 49 

Totaa l l 

MM SD N 

3.422 .36 111 

3.477 .39 111 

.055 .20 111 

Evaluatiee IM voor versus evaluatie IM na (within subjects): totaal: F(1,109) = 7.53; p < .05; geen kennis-

veranderingg f(1,61) = 2.88; p > .05; kennisverandering: F(1,48) = 4.35, p < .05. MAT in groep geen kennis-

veranderingg versus MAT in groep kennisverandering (between subjects): F(1,109) = .46; p > .05. 
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Dee groep waarin geen kennisverandering optrad beoordeelde het individuele 
merkk na de blootstelling aan de endorsement commercial niet significant positie-
verr dan vóór de blootstelling. Er was geen significant verschil in merkassociatie 
transferr tussen de twee groepen. Hypothese 3 werd hiermee deels bevestigd: er 
waswas een significant effect van kennisverandering, maar dit effect was niet signifi-
cantt groter dan in de groep waarin geen kennisverandering had opgetreden. 

Gepercipieerd ee f i t 
Interactiehypothese:Interactiehypothese: Een GLM-analyse waarin de interactie tussen mate van endor-
sementt en fit was opgenomen (zie tabel 7.8) wees uit dat er geen sprake was van 
eenn interactie-effect op merkassociatie transfer (H4). Dat wil zeggen, de relatie 
tussenn de mate van endorsement en merkassociatie transfer werd niet beïnvloed 
doorr fit. 

Tabell  7.8 GLM van merkassociati e transfe r als een functi e van mat e van endorsemen t 

enn fi t 

dldl  SS MS 

Matee van endorsement 
Fit t 

Matee van endorsement x Fit 
Error r 

1 1 

1 1 

1 1 

107 7 

.00 0 

.01 1 

.00 0 

2.20 0 

.00 0 

.01 1 

.00 0 

.02 2 

.06 6 

.62 2 

.01 1 

dff = degrees of f r e e d o m ; SS = sum of squares; MS = mean square. 

Mediatiehypothese:Mediatiehypothese: De hypothese dat de mate van endorsement de geperci-
pieerdee fit beïnvloedt (H5a), bleek te worden bevestigd (r = .22, p < .05). Na het 
zienn van de sterke endorsement commercial scoorde men hoger op fit (M = 3.38, 
5D5D = .39) dan na het zien van de zwakke endorsement commercial (M = 3.20, SD = 
.43).. In tabel 7.8 is echter te zien dat een grotere gepercipieerde fi t niet samenhing 
mett een grotere merkassociatie transfer (H5b). Ook binnen de endorsement condi-
tiess leidde een grotere gepercipieerde fit niet tot een grotere merkassociatie 
transferr (zwakke endorsement conditie: f(1,53) = .25; p > .05; sterke endorsement 
conditie:: F(1,54) = .37; p > .05). Hypothese 5b werd dus niet bevestigd. 

Hett  conceptuel e mode l getoets t 
Terr vergelijking met het veldexperiment geeft figuur 7.5 de resultaten van het 
experimentt weer aan de hand van het conceptuele model. De mate van endorse-
mentt had een effect op de merkassociatie transfer (H1). Binnen de sterke endorse-
mentt conditie was dit effect significant. Er was echter geen verschil tussen zwakke 
enn sterke endorsement. De mate van endorsement had een significante invloed op 
ondernemingbekendheidd (H2). Ondernemingbekendheid leidde tot merkassocia-
tiee transfer (H3) binnen de groep waarin kennisverandering had plaatsgevonden. 
Err was geen interactie-effect van mate van endorsement en fit op merkassociatie 
transferr (H4). De mate van endorsement had wel een significante invloed op fit 
(H5a),, maar een grotere fit leidde niet tot een grotere merkassociatie transfer 
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(H5b).. De resultaten van het experiment lijken erop te wijzen dat mensen door de 
blootstellingg aan de sterke endorsement commercial weliswaar meer fit ervaren 
dann door de blootstelling aan de zwakke endorsement commercial, maar dat dit 
opp basis van één blootstelling niet direct hun mening over het merk verandert. 

Figuurr 7.5 De invloe d van mat e van endorsemen t op merkassociati e transfe r vi a onder -

nemingbekendhei dd en fi t 

F(1,109)) =4.23, p<.05 

Onderneming g 
* || bekendheid | \ binnen groep kennisverandering 

F(1,48)) = 4.38, p<.05 

Matee van 
endorsement t 

binnenn sterke endorsement 

conditieff (1,55) = 5.81, p < .05 

Merkassociatie e 
transfer r 

r=.22,, p<.05 

Fit t 

Dee doorgetrokken pijlen representeren significante relaties. De onderbroken pijlen representeren niet 

significantee relaties. 

7.44 Survey 
Hett veldexperiment en het experiment hebben inzicht gegeven in de relaties tus-
senn de mate van endorsement, ondernemingbekendheid, fit en merkassociatie 
transfer.. Hierbij is uitgegaan van de waarde die het corporate merk kan hebben 
voorr de andere merken van de onderneming. Merkevaluaties kunnen worden 
beïnvloedd door de associaties die consumenten hebben ten aanzien van het corpo-
ratee merk. De vraag is of mensen het ook belangrijk vinden te weten welke onder-
nemingg achter een bepaald merk staat. In de literatuur gaat men ervan uit dat 
mensenn steeds meer geïnteresseerd zijn in de ondernemingen achter merken 
(Maathuis,, 1999; Van Riel, 2003), maar het wordt ze niet vaak rechtstreeks 
gevraagd.. In de derde fase van het consumentenonderzoek stonden daarom vier 
onderzoeksvragenn centraal. 

OV1:: Vinden consumenten het belangrijk te weten welke onderneming achter 

eenn merk staat? 
OV2:: Waarom vindt men dit belangrijk? 
OV3:: Zijn er verschillen tussen productcategorieën wat betreft het belang van 

ondernemingbekendheid? ? 
OV4:: Hoe wordt de mate van endorsement van individuele merken door corpo-

ratee merken gewaardeerd? 

Dee derde fase van het consumentenonderzoek was kwalitatiever van karakter dan 
dee eerste twee fasen (veldexperiment en experiment). Het doel was niet relaties 
tussenn variabelen te onderzoeken, maar te achterhalen hoe men over endorse-
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mentt denkt. De resultaten van deze survey zijn dan ook beschrijvend van aard. Er 
participeerdenn 22% mannen en 78% vrouwen in de survey (n = 80). De gemiddelde 
leeftijdd was 22.7 jaar. 

7.4.11 Method e 

Omm te weten te komen of en waarom mensen er belang aan hechten te weten 
welkee onderneming achter een merk staat, werden open en gesloten vragen 
gesteld.. Met betrekking tot de eerste onderzoeksvraag (OV1) werd gevraagd hoe 
belangrijkk (op een 5-puntsschaal van 'zeer onbelangrijk' tot 'zeer belangrijk') 
ondernemingbekendheidd is voor de respondenten. Met betrekking tot de tweede 
vraagg (OV2) werd ten eerste een open vraag gesteld over de reden van het belang. 
Tenn tweede werden vijf redenen voorgelegd en beoordeeld op een 5-puntsschaal 
vann 'helemaal mee oneens' tot 'helemaal mee eens' (bijvoorbeeld: 'Een merk is 
makkelijkerr te beoordelen als je weet welke onderneming er achter staat'). Om te 
bepalenn of het in sommige productcategorieën belangrijker is te weten welke 
ondernemingg achter het merk staat dan in andere (OV3) werden tien productcate-
gorieënn voorgelegd (waaronder financiële dienstverleners en uitzendbureaus). 
Respondentenn werden gevraagd per categorie aan te geven hoe belangrijk onder-
nemingbekendheidd voor hen was (op een 5-puntsschaal van 'zeer onbelangrijk' tot 
'zeerr belangrijk'). 

Figuurr 7.6 Logo's zonder (A), met zwakke (B) en met sterke endorsement (C)5 

AA JfFREELE R 

BB JFFREELERAÉ S 

cc d^FREELE R ING i k 

Mett betrekking tot de laatste onderzoeksvraag (OV4) werden drie endorsement 
alternatievenn tegelijk aan de respondent voorgelegd in de vorm van logo's. Het 
logoo van het 'geen endorsement' alternatief was het logo van het individuele 
merkk (A, zie figuur 7.6). Het logo van het 'zwakke endorsement' alternatief be-
stondd uit het logo van het individuele merk, aangevuld met het logo zonder merk-
naamm van het corporate merk (B). Bij het logo van het 'sterke endorsement' alter-
natieff was ook de merknaam van het corporate merk aanwezig (C). De respondent 
werdd gevraagd welk logo zijn of haar voorkeur had. Vervolgens werd gevraagd 
welkk logo het meest informatief, aansprekend en geloofwaardig was. Daarnaast 
werdenn de acht items voorgelegd die ook in het veldexperiment en het experiment 
werdenn gebruikt om het individuele merk te beoordelen. De respondenten wer-
denn gevraagd aan te geven welk logo zij het beste vonden passen bij elk item (bij-
voorbeeld:: 'Bij welk logo vindt u Tempo Team het meest sympathiek?'). Naast de 

55 Inmiddels is Freeler door ING verkocht aan KPN. 
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antwoordmogelijkhedenn A, B en C kon men ook 'weet niet/geen mening' invullen. 
Tevenss werd geholpen ondernemingbekendheid gemeten door na de beoordeling 
vann de logo's te vragen of de repondent al van te voren wist dat de onderneming 
achterr het individuele merk stond. 

7.4.22 Resultate n 

Belan gg van ondernemingbekendhei d 
Inn het algemeen vond men het redelijk belangrijk om te weten welke onderne-
mingg achter een merk staat (M = 3.56, SD = .82). Een minderheid van de tachtig 
respondentenn (18%) vond het onbelangrijk. Gevraagd naar de reden waarom deze 
respondentenn het niet belangrijk vonden te weten welke onderneming achter een 
merkk staat, gaven de meesten (11%) aan dat het hen ging om het product dat het 
merkk voert en niet om de onderneming. 

"Het"Het maakt mij niet uit wie of wat er achter zit. Het gaat uiteindelijk om het product. 
AlsAls je iets goed vindt of niet neem je het wel of niet. Daar heeft de onderneming achter 

hethet merk niks mee te maken." 

Eénn respondent voegde hier aan toe: 

"Wie"Wie erachter staat maakt het merk niet betrouwbaarder." 

Vann de respondenten gaf 4% aan niet te zijn geïnteresseerd in de onderneming 
achterr het merk. Enkele respondenten (3%) gaven aan (te) weinig te weten over 
ondernemingenn en er geen beeld van te hebben. 

"Vaak"Vaak weet ik te weinig van de onderneming om er echt waarde aan te hechten." 

"De"De onderneming zegt mij vaak niets. Het merk van het product spreekt mij meer aan." 

Err lijkt in deze groep respondenten een tweedeling te bestaan: mensen die geen 
interessee hebben in de ondernemingen achter merken en mensen die wellicht wel 
interessee hebben, maar te weinig informatie over de ondernemingen bezitten om 
eenn beeld van de onderneming te vormen. Zonder beeld geeft een onderneming 
geenn meerwaarde aan haar merken en producten. 

Waaro mm is ondernemingbekendhei d belangri jk ? 
Dee overige respondenten (n = 66) die het wel belangrijk achtten te weten welke 
ondernemingg achter een merk staat, gaven open antwoorden op de vraag waarom 
ondernemingbekendheidd voor hen belangrijk is. Daarna beoordeelden zij vijf stel-
lingenn over de redenen waarom ondernemingbekendheid mogelijk belangrijk 
wordtt gevonden. Tabel 7.9 geeft het aantal respondenten weer (in percentages) 
diee de desbetreffende reden in hun open antwoord gaven (tweede kolom) en de 
gemiddeldee scores op de voorgelegde stellingen (derde kolom). 
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Tabell 7.9 Redene n voo r he t belan g va n ondernemingbekendhei d 

Waaro mm is ondernemingbekendhei d belangrijk ? 

(nn = 66) Gemiddeld e 

%% scor e 

imagoo be ïnv loed t men ing 

kwa l i t e i t sga ran t i e e 

b e t r o u w b a a r h e i d d 

merkk makke l i j ke r te beoorde len 

v e r a n t w o o r d e l i j k h e i dd du ide l i j k 

zekerheid / r is icoo ve rm inde r i ng 

f i l oso f i e /e th iek k 

begr ipp economie / inz ich t mark t 

15 5 

5 5 

38 8 

14 4 

6 6 

6 6 

12 2 

3 3 

3.54 4 

3.50 0 

3.37 7 

3.33 3 

2.85 5 

--
--
--

5-puntsschaal:: 1 = 'helemaal mee oneens'; 5 = 'helemaal mee eens'. 

-- = Deze reden was niet als stelling voorgelegd, maar werd wel in de open antwoorden genoemd. 

Dee stell ing "Het imago van een onderneming beïnvloedt mijn mening over de mer-

kenn van die onderneming" scoorde het hoogst (M = 3.54). In de open antwoorden 

steldee 15% van de respondenten dat de invloed van het imago van een onderne-

mingg een reden voor het belang van ondernemingbekendheid was. Volgens de 

respondentenn beïnvloedt de uitstraling van de onderneming het beeld van het 

merkk en daarmee het keuzeproces. In eigen woorden bevestigen de respondenten 

hiermeee het proces van merkassociatie transfer. 

"Als"Als je de onderneming achter een merk niet kent en die onderneming komt heel 

negatiefnegatief in het nieuws dan schaf je onbewust een product aan van een onderneming 

diedie je niet wilt steunen. Als de onderneming heel positief in de media komt 

dandan zou ik de merken die zij op de markt brengt eerder aanschaffen." 

Dee stelling dat kennis over de onderneming een kwali teitsgarantie geeft, scoorde 

ookk redelijk hoog (M = 3.50). Deze reden werd door 5% van de respondenten in de 

openn antwoorden gegeven. Het risico een verkeerde inschatting te maken is klei-

nerr wanneer de onderneming achter het merk bekend is, volgens de respondenten. 

"Omdat"Omdat de merken die aan het corporate merk hangen op die manier een zekere 

kwalititeitkwalititeit garanderen." 

Eenn andere belangri jke reden was dat het merk betrouwbaarder is als je weet 

welkee onderneming er achter staat (M = 3.37). De onderneming zelf moet dan ook 

betrouwbaarr worden gevonden. Soms geeft het al ver t rouwen te weten dat er een 

grotee onderneming achter het merk staat, zonder veel van deze onderneming te 

weten.. Veel respondenten (38%) noemden betrouwbaarheid in hun open ant-

w o o r d . . 
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"Het"Het kan aan de betrouwbaarheid van een merk bijdragen wanneer je weet dat er 

eeneen grote onderneming achter staat" 

"Indien"Indien de onderneming een goed imago heeft kan dit voor de merken spreken. 

IkIk ken bijvoorbeeld het bedrijf RVS slecht maar ING wel. Ik krijg meer vertrouwen in RVS 

doordatdoordat ik weet dat ING hier achter zit." 

Betrouwbaarheidd werd samen genoemd met zekerheid en het verminderen van 

risco'ss (6%). 

"Een"Een corporate (vaak grote, betrouwbare) naam geeft vaak een bepaalde zekerheid, 

waardoorwaardoor het risico om met het merk in zee te gaan kleiner is." 

Dee stell ing dat een merk makkel i jker te beoordelen is als men weet welke onder-

nemingg er achter staat, scoorde gemiddeld 3.33 en werd door 14% van de respon-

dentenn als reden in de open antwoorden genoemd. 

"De"De kennis geeft meer duidelijkheid over herkomst van het merk. Hierdoor is de 

beoordelingbeoordeling van het merk beter mogelijk." 

Mett een gemiddelde van 2.85 scoorde de stelling dat ondernemingbekendheid 

duidel i jkk maakt wie verantwoordel i jk is voor het merk, het laagst. Verantwoorde-

l i jkheidd werd door 6% van de respondenten in de open antwoorden genoemd als 

redenn waarom ondernemingbekendheid belangri jk is. 

"In"In mijn ogen is de 'hoofdonderneming' uiteindelijk verantwoordelijk voor het merk." 

Uitt de open antwoorden bleek ook dat de f i losofie of ethiek van een onderneming 

belangri jkk word t gevonden (12%). Dit beïnvloedt volgens sommigen de beoorde-

l ingg van individuele merken. 

"De"De filosofie en werkwijze van de onderneming vind je vaak nog terug in het merk." 

"De"De onderneming geeft aan hoe zij tegenover maatschappelijke kwesties staat zoals 

bijvoorbeeldbijvoorbeeld kinderarbeid. Daarom is het belangrijk dat merken en bedrijven transparant zijn. 

EnEn daar hoort ook bij datje weet welke onderneming achter een merk staat." 

Enkelee respondenten (3%) vonden het belangri jk te weten welke ondernemingen 

achterr merken staan, omdat dit een overzicht geeft van de markt en zij zo de eco-

nomischee ontwikkel ingen kunnen begri jpen. 

B e l a n gg i n v e r s c h i l l e n d e p r o d u c t c a t e g o r i e ë n 

Ondernemingbekendheidd is niet voor alle productcategorieën even belangri jk, 

zoalss tabel 7.10 laat zien. In het geval van banken en verzekeraars is het volgens 

dee respondenten belangri jk te weten welke onderneming achter het merk staat 
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(M(M = 3.83). Dit geldt in iets mindere mate ook voor de categorieën reisbureaus 
(M(M = 3.62), lichaamsverzorging (M = 3.60) en audiovisuele apparatuur (M = 3.59). 
Voorr huishoudelijke artikelen is ondernemingbekendheid het minst belangrijk 
(M(M = 2.89). Waarschijnlijk vindt men het voor categorieën waarbij men meer is 
betrokkenn belangrijker dat duidelijk is welke onderneming verantwoordelijk is 
voorr het product of de dienst. Blijkbaar is het belangrijker te weten wie je je geld 
inn handen geeft dan wiens schoonmaakmiddel je gebruikt. In het licht van de 
bovenstaandee redenen die worden gegeven voor het belang van onderneming-
bekendheid,, wordt verondersteld dat het belang groter is naarmate men meer 
risicoo ervaart bij de aankoop en het gebruik van een product of dienst. Eén respon-
dentt stelde: 

"Wanneer"Wanneer een productcategorie meer risico's met zich meebrengt, vind ik het belangrijker 

omom te weten welke onderneming achter het merk staat." 

Tabell 7.10 Belan g van ondernemingbekendhei d voo r productcategorieë n 

Productcategori ee Gemiddeld e scor e 

Bankenn en verzekeraars 3.83 

Reisbureauss 3.62 

L ichaamsverzorg ingg 3.60 

Aud iov isue lee appara tuur 3.59 

U i tzendbureauss 3.35 

Hotelss en restaurants 3.27 

Etenn en d r i nken 3.26 

Winke lke tenss 3.19 

K led ing ,, schoenen en accessoires 3.13 

Hu ishoude l i j kee a r t i ke len 2.89 

5-puntsschaal:: 1 = 'zeer onbelangrijk'; 5 = 'zeer belangrijk'. 

Endorsemen tt  en beoordelin g va n logo' s 
Zowell voor de Tempo Team-Randstad als de Freeler-ING merkcombinatie gaf men 
dee voorkeur aan het logo zonder endorsement (A, alleen het individuele merk). 
Well vond men het logo met sterke endorsement (C) het meest informatief en in 
hett geval van Tempo Team-Randstad het meest geloofwaardig. In het geval van 
Freeler-INGG vond men het logo zonder endorsement het meest geloofwaardig. De 
logo'ss zonder endorsement werden door de meeste respondenten sympathieker 
enn dynamischer gevonden dan de zwakke en sterke endorsement logo's. Op de 
anderee zes items scoorden bij beide merkcombinaties de sterke endorsement 
logo'ss het hoogst. Tabel 7.11 toont alle beoordelingspercentages. Weinig respon-
dentenn wisten overigens 'van tevoren' al dat Randstad achter Tempo Team stond 
(14%)) en dat ING achter Freeler stond (1%). 
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Tabell 7.11 Endorsement en beoordeling van logo's 

Voorkeu r r 

Informatie f f 

Aanspreken d d 

Geloofwaardi g g 

Kwalitei t t 

Sympathi e e 

Betrouwbaarhei d d 

Prestig e e 

Dynamie k k 

Succe s s 

Deskundighei d d 

Maatschappelijk e e 

verantwoordeli jkh . . 

Geen n 

Temp oo Team-Randsta d 

endorsemen t t 

(A) ) 

53 3 

13 3 

61 1 

34 4 

33 3 

53 3 

29 9 

14 4 

34 4 

25 5 

21 1 

19 9 

(nn = 80) 

% % 
Zwakk e e 

endorsemen t t 

(B) ) 

9 9 

5 5 

13 3 

6 6 

13 3 

10 0 

8 8 

16 6 

25 5 

13 3 

11 1 

5 5 

Sterk e e 

endorsemen t t 

(O O 

36 6 

79 9 

26 6 

48 8 

50 0 

20 0 

53 3 

50 0 

23 3 

46 6 

48 8 

43 3 

Geen n 

endorsemen t t 

(A) ) 

70 0 

16 6 

69 9 

45 5 

39 9 

64 4 

25 5 

20 0 

44 4 

30 0 

25 5 

16 6 

Freeler-IN G G 

(nn = 80) 

% % 
Zwakk e e 

endorsemen t t 

(B) ) 

16 6 

8 8 

20 0 

14 4 

14 4 

16 6 

11 1 

19 9 

20 0 

18 8 

10 0 

16 6 

Sterk e e 

endorsemen t t 

(Q Q 

14 4 

74 4 

11 1 

30 0 

40 0 

9 9 

54 4 

38 8 

18 8 

34 4 

49 9 

33 3 

7.55 Conclusi e en discussi e 
Inn dit hoofdstuk zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de 
invloedd van de mate van endorsement op merkassociatie transfer tussen corporate 
merkk en individueel merk. Het doel van de eerste twee fasen van het onderzoek 
(hett veldexperiment en het experiment) was deze relatie te onderzoeken en de 
invloedd van twee factoren op deze relatie, ondernemingbekendheid en geperci-
pieerdee f i t tussen corporate merk en individueel merk, te bestuderen. Het doel van 
dee laatste fase van het consumentenonderzoek (de survey) was inzicht te krijgen in 
hett belang van ondernemingbekendheid voor consumenten. 

Uitt de resultaten van het veldexperiment blijkt dat de mate van endorsement indi-
rect,, via ondernemingbekendheid en fit, invloed uitoefent op de merkassociatie 
transfer.. In lijn met de eerste hypothese werd een effect gevonden van de mate van 
endorsementt op merkassociatie transfer. Deze bevinding is in overeenstemming 
mett de veronderstelling van Brown (1998) en de bevindingen van Saunders en 
Guoqunn (1996) dat de prominentie van het corporate merk in de merkcommunicatie 
dee beschikbaarheid van corporate associaties beïnvloedt en daarmee de waarschijn-
lijkheidd dat deze associaties productevaluaties (in deze studie: merkevaluaties) beïn-
vloeden.. Na verdere analyses, waarin het effect van de mate van endorsement werd 
gecontroleerdd voor ondernemingbekendheid en fit, bleek dat de relatie tussen 
matee van endorsement en merkassociatie transfer verliep via ondernemingbekend-
heidd en fit. Het gebruik van het corporate merk in de reclame-uiting vergrootte de 
kanss dat men wist welke onderneming achter het individuele merk stond (H2). Was 
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menn eenmaal op de hoogte van de onderneming achter het merk, dan beïnvloed-
denn de corporate merkassociaties de evaluatie van het individuele merk <H3). Met 
betrekkingg tot fit werd geen interactie-effect gevonden (H4), maar een mediatie-
effectt (H5). Een grotere mate van endorsement leidde tot een grotere fit, wat leidde 
tott een grotere merkassociatie transfer. Het ontbreken van een interactie-effect lijkt 
inn strijd met de resultaten van Berens (2004), die een interactie-effect tussen fit en 
corporatee brand dominance constateerde. De verschillende resultaten gelden ech-
terr voor verschillende afhankelijke variabelen; bij Berens (2004) was de afhankelijke 
variabelee productattitude, terwijl de afhankelijke variabele in het veldexperiment 
hett verschil was tussen de evaluatie van het corporate merk en de evaluatie van het 
individuelee merk. De resultaten zijn daardoor moeilijk te vergelijken en verder 
onderzoekk is nodig om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen de mate van end-
orsement,, f it en merkassociatie transfer. Met betrekking tot het mediatie-effect zijn 
dee bevindingen in lijn met de associatieve netwerk theorie. Een prominent aanwe-
zigee cue (corporate merk) activeert concepten in het geheugen (corporate associa-
ties)) en verbindt deze met andere concepten (merkassociaties). Via het proces van 
associatieff leren zorgt een grotere mate van endorsement ervoor dat het corporate 
merkk en het individuele merk in de perceptie van de consument meer bij elkaar 
gaann passen (fit). Dit leidt tot dichter bij elkaar gelegen en sterkere associaties in 
hett associatieve netwerk, wat de merkassociatie transfer vergemakkelijkt. 

Omm meer controle te hebben over specifieke merkassociaties, de mate van endor-
sementt en de blootstelling aan reclame, werd een experiment uitgevoerd waarin 
dezelfdee hypothesen werden getoetst als in het veldexperiment. De opzet van het 
experimentt leende zich ervoor zowel within subjects als between subjects analyses 
uitt te voeren. Hierdoor was het mogelijk zowel het effect van endorsement (geen 
versuss wel) als het effect van de mate van endorsement (zwak versus sterk) te 
bestuderen.. De resultaten van het experiment zijn in lijn met het veldexperiment. 
Dee endorsement van het individuele merk door het corporate merk had een posi-
tieff effect op de merkassociatie transfer (H1). Na het zien van de sterke endorse-
mentt commercial beoordeelden de respondenten het individuele merk significant 
positieverr dan na het zien van de geen endorsement commercial. Het verschil tus-
senn zwakke en sterke endorsement was niet significant. In lijn met hypothese 2 
werdd een significant effect gevonden van de mate van endorsement op onder-
nemingbekendheid.. Men wist beter welke onderneming achter het individuele 
merkk stond na de blootstelling aan de endorsement commercial. De verbetering 
vann ondernemingbekendheid was groter in de sterke endorsement conditie dan in 
dee zwakke endorsement conditie. De invloed van ondernemingbekendheid op 
merkassociatiee transfer (H3) werd bevestigd voor de groep respondenten waarin 
sprakee was van kennisverandering. Met betrekking tot fit werd, evenals in het 
veldexperiment,, de interactiehypothese (H4) verworpen. Wat betreft de mediatie-
hypothesee bleek een grotere mate van endorsement weliswaar voor een grotere 
f i tt te zorgen (H5a), maar dit leidde niet tot een grotere merkassociatie transfer 
(H5b).. Het experiment toonde niet eenduidig aan of merkassociatie direct of indi-
rectt wordt beïnvloedt door de mate van endorsement. 
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Eenn verklaring voor het ontbreken van het verwachte effect van fit op merkasso-
ciatiee transfer kan zijn dat één blootstelling aan een endorsement commercial wel-
iswaarr tot gevolg heeft dat men een grotere f i t ervaart, maar dat dit op basis van 
éénn blootstelling niet direct leidt tot een verandering in de evaluatie van het indi-
viduelee merk. In de werkelijkheid (onderzocht in het veldexperiment) wordt men 
herhaaldelijkk geconfronteerd met de endorsement door corporate merken en kan 
zichh geleidelijk een associatienetwerk vormen, waarin corporate merkassociaties 
enn individuele merkassociaties worden overgedragen. Deze verklaring is in lijn met 
dee bevindingen van Klink en Smith (2001), die concluderen dat de f i t tussen een 
merkextensiee en het moedermerk toeneemt door herhaalde blootstelling aan de 
merkextensie. . 

Eenn alternatieve verklaring ligt in de variantie van fit. Een verschil van het experi-
mentt met het veldexperiment was dat alle respondenten de endorsement (zwak 
dann wel sterk) duidelijk en visueel kregen gepresenteerd. Volgens het proces 
vann associatief leren wordt in dat geval een grotere gepercipieerde fit verwacht. 
Dee gemiddelde fit-score lag in het experiment dan ook hoger (M = 3.29 versus 
MM = 3.09), had minder variantie (SD = .42 versus SD = .48) en een kleinere range 
(2.44 versus 3.6) dan in het veldexperiment. De minder gevarieerde fit-scores zou-
denn een beperking kunnen zijn voor het aantreffen van een significant effect van 
fitt op merkassociatie transfer. Omwille van de 'echtheid' van de studie - er werd 
alleenn gewerkt met echte (in tegenstelling tot fictieve) merken en ondernemingen 
-- was besloten fit niet te manipuleren. Een sterkere variatie in fit, door middel van 
manipulatiee of door middel van de keuze voor meer in fit variërende echte merken 
enn ondernemingen, zou wellicht duidelijker effecten hebben kunnen aantonen. 

Eenn verklaring voor de verschillen in significante effecten tussen het veldexperi-
mentt en het experiment kan liggen in de manier waarop merkassociatie transfer is 
gemeten.. In het veldexperiment evalueerde men het individuele merk en het cor-
poratee merk. Deze evaluaties werden vergeleken om de merkassociatie transfer te 
bepalen.. Een overeenkomst tussen de evaluaties impliceerde een transfer. 
Hierdoorr kan strikt genomen niet worden geconcludeerd of merkassociatie trans-
ferr plaatsvond van het corporate merk naar het individuele merk of andersom. In 
hett experiment werd een striktere maat voor merkassociatie transfer gehanteerd: 
respondentenn evalueerden hetzelfde (individuele) merk twee keer (één keer voor 
enn één keer na de endorsement commercial). In dit geval impliceerde een verande-
ringg in evaluatie een transfer. Wellicht hebben respondenten de neiging bij het 
herhaaldelijkk beoordelen van hetzelfde fenomeen (bewust) consistenter te ant-
woordenn dan bij het beoordelen van twee verschillende fenomenen. Het feit dat 
hetzelfdee merk binnen dezelfde vragenlijst (en dus binnen zo'n tien minuten) 
opnieuww moest worden beoordeeld, zou het ontbreken van een transfer-effect 
kunnenn verklaren. 

Eenn tweede doel van het consumentenonderzoek was te achterhalen of en 
waaromm consumenten het belangrijk vinden te weten welke onderneming achter 
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eenn bepaald merk staat. De resultaten laten zien dat de respondenten dit over het 
algemeenn redelijk belangrijk vinden, onder andere omdat zij zich ervan bewust 
zijnn dat het imago van de onderneming invloed heeft op hun mening over de mer-
kenn en producten van de onderneming. Verder geeft ondernemingbekendheid 
eenn kwaliteitsgarantie, maakt het merken betrouwbaar en makkelijker te beoor-
delen.. Als de onderneming achter het merk bekend is, is het duidelijk wie verant-
woordelijkk is voor het merk. Het vermindert risico's en onzekerheid. Dit verklaart 
waaromm het belang van ondernemingbekendheid in grotere mate geldt voor pro-
ductcategorieënn waarin het risico groter is en men betrokken is een juiste keuze te 
maken,, zoals bankzaken, reizen, verzorgingsmiddelen en audiovisuele apparatuur. 
Opvallendd is dat de respondenten, wanneer zij werden gevraagd logo's uit te kie-
zen,, in het algemeen de voorkeur gaven aan logo's zonder endorsement (alleen 
hett individuele merk). Deze logo's werden aansprekender bevonden. Het individu-
elee merk werd op basis van deze logo's sympathieker en dynamischer bevonden. 
Dee sterke endorsement logo's gaven volgens de respondenten meer informatie. 
Opp basis van de sterke endorsement logo's werd het individuele merk van hogere 
kwaliteit,, betrouwbaarder, prestigieuzer, succesvoller, deskundigeren maatschap-
pelijkk verantwoordelijker geacht. Het is interessant verder onderzoek te doen naar 
dee invloed van endorsement op associatiesoorten en de beoordeling van individu-
elee merken. 

Dee respondenten in het consumentenonderzoek waren studenten. Studenten zijn 
hogerr opgeleid, kritischer, meer maatschappelijk bewust en hebben wellicht een 
anderr consumptiepatroon dan 'gewone' consumenten. Specifiek voor het consu-
mentenonderzoekk geldt dat studenten hierdoor mogelijk beter dan de gemid-
deldee consument weten welke ondernemingen achter merken staan en daarover 
eenn mening hebben. Voor het onderzoek was dit een voordeel. Bij de interpretatie 
vann de resultaten moet echter rekening worden gehouden met de mate waarin de 
bevindingenn representatief zijn voor de populatie. Verder onderzoek onder 
'gewone'' consumenten zou moeten uitmaken of de bevindingen geldig blijven. 

Dee in dit hoofdstuk gepresenteerde studies verschillen van de meeste andere 
onderzoekenn naar de invloed van corporate associaties op consumentenevaluaties, 
omdatt geen producten, maar merken van de onderneming zijn onderzocht. De 
studiess moeten dan ook worden beschouwd als een eerste aanzet om merkassocia-
tiee transfer van corporate merken naar individuele merken meetbaar te maken en 
tee onderzoeken. Het onderzoek laat zien dat analoog aan het proces van merk-
associatiee transfer tussen moedermerk en merkextensie ook een proces van merk-
associatiee transfer tussen corporate merk en individueel merk bestaat. De resulta-
tenn tonen aan dat endorsement werkt. Mensen weten door endorsement beter 
welkee ondernemingen achter merken staan, wat leidt tot de transfer van corpo-
ratee merkassociaties naar individuele merkassociaties. Bovendien zorgt endorse-
mentt voor een grotere gepercipieerde fit, wat weer een grotere merkassociatie 
transferr tot gevolg heeft. De resultaten laten ook zien dat, wanneer mensen recht-
streekss om hun mening worden gevraagd, zij de voorkeur geven aan het zelfstan-

1522 V A N MERKPORTFOLIOSTRATEGI E NAAR MERKARCHITECTUUR : DE VERTALING NAAR RECLAME 



digg gebruik van het individuele merk, ondanks de informatie die de endorsement 
biedt.. Dit kan te maken hebben met een (onbewuste) voorkeur voor datgene wat 
bekendd is (Tempo Team en Freeler worden in de praktijk niet endorsed door 
respectievelijkk Randstad en ING) of wellicht met een (bewuste) voorkeur voor de 
'underdog'.. Zoals één respondent het verwoordde: "Weten welke onderneming 
achterr een merk staat verhoogt de zekerheid, maar het maakt tegelijkertijd duide-
lijkk dat er een heel groot bedrijf achter zit wat mij niet echt aanspreekt." Verder 
onderzoekk zou moeten aantonen hoe de voorkeur van consumenten het effect 
vann de mate van endorsement op merkassociatie transfer beïnvloedt. 
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Deell  III 
Conclusi e e 
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8 8 
Samenvat t ing ,, conclusi e en 
discussi e e 
Hett groeiende besef dat een weloverwogen merkportfoliostrategie, waarbij de 
merkenn van een onderneming in relatie tot elkaar worden beschouwd, meer resul-
taatt oplevert dan het geïsoleerd managen van merken, heeft ertoe geleid dat 
steedss meer bedrijven zich bezighouden met merkportfoliomanagement. Een 
belangrijkee vraag hierbij is in hoeverre producten en diensten onder de paraplu 
vann het moedermerk worden gepresenteerd. Het doel van dit proefschrift was 
inzichtt te krijgen in de manier waarop dienstverlenende ondernemingen hun 
merkportfolioo strategisch managen. Achttien ondernemingen in de uitzendmarkt 
enn de markt van financiële dienstverleners werden onderzocht. Welke keuzen 
makenn zij, waarom maken zij die, hoe komt dit tot uiting in commerciële commu-
nicatiee en wat zijn hiervan de effecten? De centrale onderzoeksvraag luidde: wat 
zijnn de determinanten en effecten van merkportfoliostrategieën? In de voor-
gaandee hoofdstukken zijn aan de hand van verschillende onderzoeksmethoden 
driee onderzoeksvragen beantwoord, die elk een deelaspect van merkportfolio-
managementt behandelen. 

1)) Wat zijn de determinanten van merkportfoliostrategieën? 
2)) Worden merkportfoliostrategieën consequent doorvertaald naar reclame? 
3)) Welke factoren beïnvloeden de effecten van merkportfoliostrategieën op 

consumentenresponsen? ? 

Dee eerste vraag richtte zich op de beweegredenen en het handelen van de zender 
vann de merkportfoliostrategie, de onderneming zelf. Door middel van desk 
researchh en interviews met de voor het merkportfoliomanagement verantwoorde-
lijkee managers van de achttien ondernemingen werden de gehanteerde merkport-
foliostrategieënn en de determinanten ervan achterhaald. De tweede vraag richtte 
zichh op de boodschap waarin de merkportfoliostrategie tot uiting kan komen: 
reclame.. Een inhoudsanalyse van reclame-uitingen van de ondernemingen werd 
uitgevoerdd om deze vraag te beantwoorden. De derde vraag richtte zich op één 
vann de ontvangers van die boodschap: de consument. In een consumentenonder-
zoek,, bestaande uit een veldexperiment, een experiment en een survey, werd het 
effectt van de mate van endorsement door het corporate merk op merkassociatie 
transferr bestudeerd. Een literatuuronderzoek en een expertonderzoek vormden 
dee basis van het theoretische deel van het proefschrift, dat aan het empirische deel 
vooraff ging. 
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Inn dit laatste hoofdstuk worden de resultaten van de verschillende studies en de 
beperkingenn \/an het onderzoek samengevat en bediscussieerd. Eerst worden de 
belangrijkstee conclusies gepresenteerd, die antwoord geven op de onderzoeksvra-
gen.. Ten tweede geeft dit hoofdstuk theoretische en praktische implicaties. Tot 
slott worden de beperkingen van het onderzoek en suggesties voor verder onder-
zoekk besproken. 

8.11 Merkportfoliostrategieën en 
determinanten n 

Inn hoofdstuk 2 werd een overzicht gegeven van de literatuur over merkportfolio-
strategieënn aan de hand van vier belangrijke concepten: merkbreedte, merk-
diepte,, merkarchitectuur en merkfunctie. Een merkportfolio bevat alle merken, 
productenn en diensten van een onderneming en hun onderlinge relaties. Elk merk 
inn het merkportfolio heeft een bepaalde merkbreedte. De merkbreedte is het aan-
tall productcategorieën en het aantal productlijnvarianten die door een onder-
nemingg onder één merknaam worden gevoerd. Merkbreedte is dus een kenmerk 
vann een merk. De merkdiepte van het merkportfolio wordt bepaald door het aan-
tall merken van een onderneming binnen een productcategorie. Merkdiepte is dus 
eenn kenmerk van het merkportfolio. Elk product of elke dienst in het merkport-
folioo wordt gepresenteerd onder een merk of een combinatie van merken. Deze 
samenstellingg van de merknaam is de merkarchitectuur. In de merkarchitectuur 
kunnenn verschillende merksoorten al dan niet prominent worden gebruikt: het 
corporatee merk, het individuele merk, het submerk en het label. De merken kun-
nenn binnen de merkarchitectuur verschillende functies hebben. Zo kunnen zij een 
rangee van producten met een gezamelijke positionering representeren of dienen 
alss endorser om een ander merk te ondersteunen. 

Mett de concepten merkbreedte, merkdiepte, merkarchitectuur en merkfunctie in 
hett achterhoofd kunnen grofweg drie merkportfoliostrategieën worden onder-
scheiden:: de mono merkstrategie, de endorsement merkstrategie en de multi 
merkstrategie.. De mono merkstrategie houdt in dat alle producten en diensten 
vann een onderneming dezelfde merknaam dragen. Dit is meestal de corporate 
merknaam.. De multi merkstrategie houdt in dat alle producten en diensten een 
eigen,, individuele merknaam dragen. Het corporate merk speelt bij deze strategie 
geenn zichtbare rol. De mono en de multi merkstrategieën vormen de extremen van 
eenn continuüm. Bij de endorsement strategie worden de twee uitersten gecombi-
neerd:: producten en diensten dragen zowel de corporate als een individuele 
merknaam.. Beide merken kunnen meer of minder prominent worden gebruikt. 
Hett belang van het corporate merk neemt af naarmate de strategie op het conti-
nuümm verschuift van mono naar multi branding, terwijl het belang van het indivi-
duelee merk in die richting toeneemt. De relatie tussen het corporate merk en het 
individuelee merk staat centraal in de definitie van merkportfoliostrategie die in dit 
onderzoekk werd gehanteerd: een merkportfoliostrategie representeert de keuze 
mett betrekking tot de mate waarin het corporate merk als endorser dient voor de 
individuelee merken van de onderneming. 
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Inn de desk research en de interviews (hoofdstuk 5) werd achterhaald welke merk-
portfoliostrategieënn door de achttien ondernemingen werden gehanteerd. De 
conclusiee was dat de meeste ondernemingen, zowel in de financiële markt als in de 
uitzendmarkt,, een gemengde strategie hanteerden waarbij zowel multi branding 
alss endorsement branding werden gebruikt. Wanneer ondernemingen geen 
gemengdee strategie hanteerden, was er meestal sprake van multi branding, 
gevolgdd door endorsement branding. Hoewel een deel van de ondernemingen 
daarr wel naar streefde, hanteerde geen van de ondernemingen een mono merk-
strategie.. Vaak bevatte de merkportfoliostrategie een aspiratief element. Dat wil 
zeggenn dat de strategie een gewenst toekomstscenario was en niet altijd de wer-
kelijkheidd representeerde. Uit de interviews bleek dat merkportfoliomanagement 
inn veel van de onderzochte ondernemingen weinig gefundeerd was. Slechts in 
enkelee ondernemingen was de ontwikkeling van merkportfoliomanagement in 
eenn gevorderd stadium. Hoewel het besef groeit dat het strategisch managen van 
merkenn in relatie tot elkaar voordelen kan opleveren, bevonden de meeste onder-
nemingenn zich volgens de geïnterviewden nog in het bewustwordingsproces. Het 
gebrekk aan een gestructureerd merkportfoliobeleid werd geïllustreerd door het 
ontbrekenn van een formeel verantwoordelijke of groep verantwoordelijken in 
organisaties,, het ontbreken van interne activiteiten en communicatie met betrek-
kingg tot merkportfoliomanagement en het ontbreken van (theoretische) kennis 
waaropp merkportfoliobeleid kon worden gebaseerd. Gezien de nieuwheid van het 
fenomeenn merkportfoliomanagement en daarmee de abstractie ervan is deze 
bevindingg niet heel verrassend. Zij is echter wel belangrijk, omdat het ontbreken 
vann een gestructureerd merkportfoliobeleid negatieve gevolgen kan hebben voor 
organisatorischee en communicatieve aspecten, zoals de efficiëntie van bedrijfspro-
cessenn en de vertaling van merkportfoliostrategieën naar reclame. 

Opp basis van marketing-, merken-en reclameliteratuur (Aaker, 1996; Cramer, 1998; 
Douglass et al., 2001; Kapferer, 1992; Keiler, 1998; Kotier & Armstrong, 1994; 
Laforett & Saunders, 1999; Van Riel, 1994) werden in hoofdstuk 3 factoren geïnven-
tariseerdd die een invloed kunnen hebben op de keuze voor een specifieke merk-
portfoliostrategie.. Drie groepen factoren werden onderscheiden: 'karakteristie-
kenn van de onderneming', 'doelen van de onderneming' en 'omgeving van de 
onderneming'.. De inventarisatie resulteerde in een uitgebreide lijst van determi-
nantenn die in de interviews aan de managers van de ondernemingen werden voor-
gelegd. . 

Inn hoofdstuk 5 bleken negen determinanten het meest belangrijk te worden 
gevonden.. De eerste was 'werknemersbetrokkenheid'. Betrokkenheid werd zeer 
belangrijkk gevonden door de managers, maar was niet gerelateerd aan een 
bepaaldee merkportfoliostrategie. Het is net zo goed wenselijk dat een werknemer 
zichh betrokken voelt bij het eigen merk als bij de overkoepelende organisatie. De 
tweedee belangrijke determinant was 'functionele fit ' . Diensten die afweken van 
dee kerncompetities kregen eerder een eigen merknaam (multi branding) dan niet-
afwijkendee diensten. De derde determinant was 'symbolische fit '. Voor symboli-
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schee f i t gold hetzelfde als voor functionele fit: een dienst die afweek van de cor-
poratee merkwaarden, kreeg eerder een eigen merknaam (multi branding) dan een 
dienstt die overeenkwam met de corporate merkwaarden (mono of endorsement 
branding).. De vierde determinant was 'segmentatie'. Wanneer het belangrijk werd 
gevondenn dat verschillende segmenten werden bediend, werd door de onder-
nemingenn het vaakst de endorsement strategie gebruikt. Op die manier werd 
zowell geprofiteerd van een individueel merk als van de brand equity van het cor-
poratee merk. 

Dee vijfde belangrijke determinant was 'merkassociatie transfer tussen corporate 
merkk en diensten'. Wanneer men tot doel had de corporate merkassociaties te ver-
bindenn aan de diensten van de onderneming, werd de mono merkstrategie het 
meestt gebruikt. Wanneer dit niet belangrijk werd gevonden, werd vaker de multi 
merkstrategiee gebruikt. 'Risicovermijden' was de zesde belangrijke determinant. 
Risicovermijdenn heeft te maken met het niet willen overdragen van merkassocia-
ties.. Merkassociatie transfer wordt daarbij als ongewenst ervaren, omdat men 
bangg is dat negatieve ervaringen met het product of merk een negatief effect heb-
benn op de reputatie van de onderneming. Bij risicovolle introducties werd dan ook 
voorall multi branding toegepast. 

Dee zevende determinant was 'werknemers aantrekken'. De behoefte werknemers 
aann te trekken leidde niet tot het hanteren van een specifieke merkportfoliostra-
tegie.. Hoewel werd verondersteld dat het presenteren van de onderneming onder 
hett corporate merk de uitstraling geeft van een sterk bedrijf, suggereerde men 
ookk dat het corporate merk een te brede en ongedifferentieerde uitstraling kan 
hebbenn op de arbeidsmarkt. De 'historie' van de onderneming was de achtste 
belangrijkee determinant. Ondernemingen die veel belang hechtten aan historie, 
gebruiktenn vaker een mono merkstrategie dan een multi merkstrategie. De 
negendee en laatste belangrijke determinant was 'merkassociatie transfer tussen 
corporatee merk en individueel merk'. Wanneer ondernemingen het belangrijk 
vondenn corporate associaties aan een individueel merk te verbinden, werd de end-
orsementt strategie het meest gebruikt. 

Naastt deze determinanten werden ook determinanten genoemd die niet op de 
checklistt stonden, maar wel een grote rol speelden in merkportfoliobeslissingen. 
Dee belangrijkste was 'interne politiek'. De interviews lieten zien dat interne poli-
tiekk in een aantal van de onderzochte ondernemingen soms meer bepalend was 
voorr merkportfoliobeslissingen dan merkstrategische overwegingen. Interne poli-
tiekk schept randvoorwaarden waarbinnen het merkportfoliobeleid plaatsvindt. De 
determinantt interne politiek wees niet in de richting van een specifieke merkport-
foliostrategie. . 
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8.22 De vertal ing naar reclame 
Inn theorie gaan de drie merkportfoliostrategieën - mono branding, endorsement 
brandingg en multi branding - samen met specifieke merkarchitecturen. In hoofd-
stukk 2 werd beschreven welke merkarchitecturen bij welke strategieën passen. Op 
basiss van een inhoudsanalyse van reclame-uitingen werd in hoofdstuk 6 bestu-
deerdd hoe de merkportfoliostrategieën die de ondernemingen hanteerden (zoals 
achterhaaldd in de interviews) tot uiting kwamen in reclame. Hiervoor werden de 
merkarchitecturenn in de reclame-uitingen, bestaande uit de merkcombinatie en de 
merkprominentie,, bestudeerd. Ook werd onderzocht of de in de reclame van een 
ondernemingg aangetroffen merkarchitecturen pasten bij de merkportfoliostrate-
giee van de onderneming. De meest voorkomende merkcombinatie was het alleen-
staandee individuele merk (merkcombinatie 9), gevolgd door de combinatie van het 
corporatee merk met het individuele merk (merkcombinatie 5). De inhoudsanalyse 
bevestigdee de uitbreiding van de typologie met de merkcombinatie 'individueel 
merkk + individueel merk' die op basis van de interviews was onderscheiden. Box 
8.11 representeert de typologie van merkcombinaties met de 'nieuwe' combinaties 
133 tot en met 16. Met een * is aangegeven welk merkcombinaties in de inhouds-
analysee werden aangetroffen. Te zien is dat van de toegevoegde merkcombinaties 
alleenn nummer 13 werd aangetroffen. 

Boxx 8.1 Aangepast e typologi e van merkcombinatie s 

1.. Corporate merk* 

2.. Corporate merk + 

3.. Corporate merk + 

4.. Corporate merk + 

5.. Corporate merk + 

6.. Corporate merk + 

7.. Corporate merk + 

8.. Corporate merk + 

9.. Individueel 

10.. Individuee 

11.. Individuee 

12.. Individuee 

13.. Individuee 

14.. Individuee 

15.. Individuee 

16.. Individuee 

nerk* * 

merk k 

merk k 

merk k 

merk k 

merk k 

merk k 

merk k 

SU U 

la a 

SU U 

in n 

in n 

in n 

in n 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 
+ + 

+ + 

bmerk* * 

bel* * 

bmerkk + label* 

dividueell merk* 

dividueell merk + submerk* 

dividueell merk + label* 

dividueell merk + submerk + label* 

submerk* * 

label* * 

submerkk + iabei* 

individueell merk* 

individueell merk + submerk 

individueell merk + label 

individueell merk + submerk + label 

** = merkcombinatie aangetroffen in de selectie van reclame-uitingen. 

Bijj reclame-uitingen waarin meer dan één merk voorkwam, bleek het individuele 
merkk altijd het meest prominente merk in de reclame-uiting te zijn, gevolgd door 
hett corporate merk. Submerken werden af en toe het meest prominent bevonden. 
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Boxx 8.2 Typologi e van merkarchitecture n 

1. . 

2a. . 

2b . . 

3a. . 

3b . . 

4a. . 

4b . . 

4c. . 

5a. . 

5b . . 

6a. . 

6b . . 

6c. . 

7a. . 

7b . . 

7c. . 

8a. . 

8b . . 

8c. . 

8d . . 

9. . 

10a. . 

10b. . 

11a. . 

11b. . 

12a. . 

12b. . 

12c. . 

13a. . 

13b. . 

14a. . 

14b. . 

14c. . 

14a. . 

14a. . 

14a. . 

14a. . 

14a. . 

14a. . 

14a. . 

Corporat e e 

Corporat e e 

Corpora te e 

Corporat e e 

Corpora te e 

Corporat e e 

Corpora te e 

Corpora te e 

Corporat e e 

Corpora te e 

Corporat e e 

Corpora te e 

Corpora te e 

Corporat e e 

Corpora te e 

Corpora te e 

Corporat e e 

Corpora te e 

Corpora te e 

Corpora te e 

Individue e e 

Individue e e 

Ind iv iduee e 

Individue e e 

Ind iv iduee e 

Individue e e 

Ind iv iduee e 

Ind iv iduee e 

Individue e e 

Ind iv iduee e 

Individue e e 

Ind iv iduee e 

Ind iv iduee e 

Individue e e 

Ind iv iduee e 

Ind iv iduee e 

Individue e e 

Ind iv iduee e 

Ind iv iduee e 

Ind iv iduee e 

merk * * 

mer kk + 

merkk + 

mer kk  + 

merkk + 

mer kk  + 

merkk + 

merkk + 

mer kk  + 

merkk + 

mer kk  + 

merkk + 

merkk + 

mer kk  + 

merkk + 

merkk + 

mer kk  + 

merkk + 

merkk + 

merkk + 

submerk * * 

submerk * * 

l abe l * * 

labe l l 

submerkk + labe l * 

submer kk  + l abe l * 

submerkk + labe l 

ind iv idueell merk* 

individuee ll  merk * 

ind iv idueell merk + submerk* 

individuee ll  mer k + submerk* 

ind iv idueell merk + submerk * 

ind iv idueell merk + l abe l * 

individuee ll  mer k + labe l * 

ind iv idueell merk + labe l 

ind iv idueell merk + submerk + 

individuee ll  mer k + submerk + 

ind iv idueell merk + submer k + 

ind iv idueell merk + submerk + ! 

merk * * 

mer k k 

merk k 

mer k k 

merk k 

mer k k 

merk k 

merk k 

mer k k 

merk k 

mer k k 

merk k 

merk k 

mer k k 

merk k 

merk k 

mer k k 

merk k 

merk k 

merk k 

++ submerk* 

++ submerk * 

++ l abe l * 

++ labe l 

++ submerk + l a b e l * 

++ submer k + l abe l * 

++ submerk + labe l 

++ indiv idueel merk * 

++ individuee l mer k 

++ indiv idueel merk + submerk 

++ individuee l mer k + submerk 

++ indiv idueel merk + submer k 

++ indiv idueel merk + label 

++ individuee l mer k + label 

++ indiv idueel merk + labe l 

++ indiv idueel merk + submerk + 

++ individuee l mer k + submerk + 

++ indiv idueel merk + submer k + 

++ indiv idueel merk + submerk + 

abel l 

a b e l * * 

abe l * * 

abe l l 

label l 

label l 

label l 

labe l l 

Vett ged ruk t = meest p r o m i n e n t e merk in de merkcomb ina t ie . 

** = merkarch i tec tuur aange t ro f f en in de selectie van rec lame-u i t i ngen . 
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Labelss waren nooit het meest prominent in de reclame-uiting aanwezig. Wanneer 
hett corporate merk met submerken of labels werd gecombineerd, was het altijd 
hett meest prominent. Wel nam de corporate merkprominentie, gemeten op een 
5-puntsschaal,, over het algemeen af naarmate er meer andere merken in de 
reclame-uitingg voorkwamen. Hoewel veel ondernemingen naar een monolitisch 
merkportfolioo streefden, was de gemiddelde corporate merkprominentie matig. 
Boxx 8.2 toont alle (theoretisch) mogelijke merkarchitecturen. Met een * is aange-
gevenn welk merkarchitecturen in de inhoudsanalyse werden aangetroffen. Er 
warenn ten aanzien van de gebruikte merkarchitecturen geen significante verschil-
lenn tussen de twee markten. 

Dee meeste ondernemingen gebruikten verschillende merkarchitecturen in hun 
reclame-uitingen.. Dit resultaat komt overeen met de bevinding uit de interviews 
datt ondernemingen vooral gemengde merkportfoliostrategieën gebruiken. Uit de 
vergelijkingg tussen de aangetroffen merkarchitecturen in de reclame-uitingen van 
dee ondernemingen en de merkportfoliostrategieën van de ondernemingen blijkt 
echterr dat de vertaling van strategie naar reclame bij de helft van de ondernemin-
genn niet consequent verloopt. Bij sommige van deze ondernemingen ontbraken 
merkarchitecturenn die passen binnen de gehanteerde strategie. Andere onder-
nemingenn gebruikten merkarchitecturen in hun reclame die niet stroken met de 
merkportfoliostrategie.. Zo werden bij ondernemingen merkarchitecturen aange-
troffenn waarin het corporate merk en het individuele merk werden gecombineerd, 
terwijll er geen sprake was van een endorsement merkstrategie. Een verklaring 
voorr de inconsequente vertaling van merkportfoliostrategieën naar reclame ligt 
wellichtt in het gebrek aan weloverwogen strategieën in sommige ondernemingen. 
Alss er geen bewuste keuze is gemaakt ten aanzien van de merkportfoliostrategie, 
kann deze ook niet bewust worden doorvertaald naar reclame. 

8.33 Effecten van merkport fo l iostrategieën 
opp consumentenresponsen 

Effectenn van merkportfoliostrategieën kunnen op verschillen niveaus plaatsvin-
den:: op managementniveau, op marktniveau en op stakeholderniveau. Met be-
trekkingg tot de effecten van merkportfoliostrategieën werd de keuze gemaakt de 
effectenn op consumentenresponsen te bestuderen. Een belangrijk gevolg van de 
strategiee die ondernemingen hanteren is de overdracht van merkassociaties die 
kann plaatsvinden tussen merken, producten en diensten. In hoofdstuk 4 werd de 
theoriee omtrent deze zogenaamde 'merkassociatie transfer' beschreven. Merk-
associatiee transfer wordt verklaard door de associatieve netwerk theorie die de 
basiss vormt voor processen als associatief leren (Shanks, 1995), het creëren van 
schema'ss (Bridges, 1992; Fiske & Taylor, 1991), halo-effecten (Brown, 1998; Thorn-
dike,, 1920) en cognitieve dissonantie (Heider, 1946; Leuthesser et al., 1995). In de 
bestaandee onderzoeksliteratuur wordt voornamelijk de merkassociatie transfer 
onderzochtt tussen (corporate) merken en hun producten. Met name de merk-
extensieliteratuurr en de corporate branding literatuur leveren een bijdrage aan de 
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kennisontwikkelingg op het gebied van associatie-overdracht. In het algemeen 
wordtt verondersteld dat een positieve evaluatie van de onderneming of het moe-
dermerkk een positieve evaluatie van de merkextensie tot gevolg heeft en vice 
versaa (Brown & Dacin, 1997; Keiler & Aaker, 1992; Lane & Jacobson, 1997; Park et 
al.,, 1993; Wansink, 1989; Yoon et al., 1993). Ook is er aandacht voor mogelijke 
negatievee effecten van merkextensies op de onderneming (Ahluwalia & Gürhan-
Canli,, 2000; Milberg et al., 1997; Roedder John et al., 1998). Minder aandacht 
wordtt besteed aan de merkassociatie transfer tussen merken. Analoog aan de 
invloedd van moedermerken op evaluaties van merkextensies en van onderne-
mingsassociatiess op productevaluaties kunnen corporate merken invloed uitoefe-
nenn op de evaluatie van individuele merken. In hoofdstuk 7 werd een consumen-
tenonderzoekk uitgevoerd met als doel inzicht te krijgen in de consumentenre-
sponsenn met betrekking tot de relatie tussen het corporate merk en het individu-
elee merk. 

Hett consumentenonderzoek bestond uit een veldexperiment, een experiment en 
eenn survey. In het veldexperiment en het experiment stond de vraag centraal of de 
matee van endorsement door het corporate merk invloed had op de merkassociatie 
transferr tussen corporate merk en individueel merk. Ook werd de invloed van twee 
factorenn op deze relatie onderzocht: ondernemingbekendheid en gepercipieerde 
fit.. Ondernemingbekendheid is de kennis welke onderneming achter een bepaald 
merkk staat. De gepercipieerde fit is de mate waarin mensen de twee merken bij 
elkaarr vinden passen. Het veldexperiment bevestigde de meeste hypothesen. De 
belangrijkstee conclusie was dat de mate van endorsement invloed uitoefent op de 
merkassociatiee transfer. Dit wil zeggen: associaties met betrekking tot het corpo-
ratee merk worden overgedragen naar het individuele merk. De relatie tussen de 
matee van endorsement en merkassociatie transfer is echter niet direct, maar wordt 
gemedieerdd door ondernemingbekendheid en fit. Een sterkere endorsement leidt 
tott een grotere kans op ondernemingbekendheid, wat weer leidt tot een grotere 
merkassociatiee transfer. Tevens leidt een sterkere endorsement tot een grotere ge-
percipieerdee fit, wat weer leidt tot een grotere merkassociatie transfer. Hoewel het 
experimentt niet alle hypothesen bevestigde, waren de bevindingen in lijn met het 
veldexperiment.. Figuur 8.1 toont de waargenomen relaties tussen de variabelen. 

Figuurr 8.1 Waargenome n relatie s tusse n mat e van endorsement , merkassociati e trans -

fer ,, ondernemingbekendhei d en f i t 

Onderneming g 
bekendheid d 

Matee van 
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Dee resultaten van de survey lieten zien dat de respondenten het over het alge-
meenn redelijk belangrijk vonden te weten welke onderneming achter een bepaald 
merkk staat. Zij gaven aan dat het imago van de onderneming invloed heeft op hun 
meningg over de merken en producten van de onderneming. Ondernemingbekend-
heidd geeft een kwaliteitsgarantie, maakt merken betrouwbaar en makkelijker te 
beoordelen,, vermindert risico's en onzekerheid en maakt duidelijk wie verant-
woordelijkk is voor het merk. Toch verkozen de respondenten, wanneer zij werden 
gevraagdd logo's te kiezen, logo's zonder endorsement (alleen het individuele 
merk)) boven logo's met endorsement. Logo's zonder endorsement werden aan-
sprekenderr bevonden. Het individuele merk werd op basis van deze logo's sympa-
thiekerr en dynamischer bevonden. De sterke endorsement logo's gaven volgens de 
respondentenn meer informatie. Op basis van de sterke endorsement logo's werd 
hett individuele merk van hogere kwaliteit, betrouwbaarder, prestigieuzer, succes-
voller,, deskundiger en maatschappelijk verantwoordelijker geacht. 

8.44 Theoretische en praktische implicaties 
Onderzoekk naar merkportfoliostrategieën in de dienstensector bevindt zich op het 
raakvlakk van drie disciplines: dienstenmarketing, corporate communicatie en bran-
ding.. Vanuit de dienstenliteratuur worden specifieke kenmerken van diensten 
onderscheiden.. De vraag is in hoeverre merkconcepten, die voornamelijk zijn ont-
wikkeldd met betrekking tot tastbare producten, toepasbaar zijn op diensten. In lijn 
mett de recente dienstenliteratuur (De Chernatony & Dall'OImo Riley, 1999; Gab-
bottt & Hogg, 1997) is in dit onderzoek het uitgangspunt dat diensten en produc-
tenn geen gescheiden werelden zijn, maar zich bevinden op een continuüm waarop 
dee mate van ontastbaarheid, onscheidbaarheid, vergankelijkheid en heterogeni-
teitt varieert. Merkconcepten kunnen daarom worden toegepast op zowel produc-
tenn als diensten. Wel is bij diensten speciale aandacht nodig voor de onderneming 
alss merk, de selectie en betrokkenheid van personeel en het waarmaken van de 
merkbelofte.. Vanuit de corporate communicatie literatuur werden vooral theo-
rieënn met betrekking tot corporate branding gebruikt om inzicht te krijgen in de 
impactt van corporate associaties op de evaluatie van producten (o.a. Berens, 2004; 
Brown,, 1998; Maathuis, 1999). Voor dienstverleners is het bewerkstelligen van een 
goedee reputatie extra belangrijk. In de dienstensector hangt immers veel af van de 
prestatiess van de onderneming en niet zozeer, zoals bij fabrikanten meer het geval 
is,, van de prestaties van afzonderlijke producten. Vanuit de merkenliteratuur wer-
denn typologieën van merkarchitecturen en merkportfoliostrategieën ontwikkeld 
(o.a.. Aaker, 204a; Kapferer, 1992; Keiler, 1998; Laforet & Saunders, 1994) en werd, 
onderr andere vanuit de merkextensieliteratuur, kennis vergaard over het proces 
vann merkassociatie transfer en de factoren die daarbij een rol spelen (o.a. Aaker & 
Keiler,, 1990; Boush & Loken, 1991; Park et al., 1991; Sheinin, 1998). De integratie 
vann kennis uit de drie disciplines heeft het mogelijk gemaakt inzicht te krijgen in 
dee manier waarop merkportfoliomanagement binnen dienstverlenende organisa-
tiess wordt bedreven, welke keuzen kunnen worden gemaakt, welke determinan-
tenn hieraan ten grondslag liggen en wat hiervan de effecten kunnen zijn. Hierdoor 
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dragenn de bevindingen in dit proefschrift op hun beurt weer bij aan de weten-
schappelijkee literatuur in de drie disciplines, in het bijzonder op de gebieden ser-
vicee branding, corporate branding en strategisch merkmanagement. 

Dee inventarisatie van typologieën en determinanten van merkportfoliostrategieën 
opp basis van literatuuronderzoek heeft een uitgebreid overzicht opgeleverd van 
merkportfoliostrategieënn en de factoren die merkbeslissingen beïnvloeden. In 
aanvullingg op de literatuur waarin elementen van merk(portfolio)strategieën wor-
denn beschreven (Bath et al., 1998; Franzen, 2000; Kapferer,, 1992; Keiler, 1998; Lafo-
rett & Saunders, 1994; Saunders & Guoqun, 1996) behandelt het theoretisch raam-
werkk aspecten als merkbreedte, merkdiepte, merkarchitectuur en merkfunctie in 
samenhangg met elkaar en met de merkportfoliostrategie. Met betrekking tot 
merkarchitectuurr is een typologie gepresenteerd waarin, in lijn met Laforet en 
Saunderss (1994), niet alleen de merkcombinatie, maar ook de merkprominentie is 
opgenomen.. Daarnaast is in aanvulling op de literatuur een overzicht gegeven van 
typologieënn van merkportfoliostrategieën. Op basis hiervan is een eigen typologie 
gepresenteerd,, waarin de nadruk ligt op de relatie tussen het corporate merk en 
hett individuele merk. De typologieën bleken in de praktijk zinvol; de strategieën 
enn merkarchitecturen werden in de empirische studies, met name in de interviews 
enn de inhoudsanalyse, steeds aangetroffen. 

Hoewell verschillende auteurs invloedfactoren van ondernemings-, marketing-, 
merk-- en reclamestrategieën beschrijven (Aaker, 1996; Cramer, 1998; Dabic et al., 
2004;; Douglas et al., 2001; Kapferer, 1992; Keiler, 1998; Kotier & Armstrong, 1994; 
Vann Riel, 1994), bestond er met uitzondering van de studies van Laforet & Saunders 
(1999)) en Dabic et al. (2004) nog geen empirisch onderzoek naar de determinanten 
vann merkportfoliostrategieën. Dit proefschrift presenteert in aanvulling op de 
bestaandee literatuur zowel een overzicht van determinanten als een empirische 
studiee naar het belang en de richting van deze determinanten onder grote onder-
nemingenn in de Nederlandse dienstenmarkt. In deze studie bleek het nuttig het 
overzichtt van determinanten in de vorm van een checklist te gebruiken om argu-
mentenn voor de merkportfoliostrategie te achterhalen. 

Dee inhoudsanalyse van reclame-uitingen geeft voor zover bekend als eerste inzicht 
inn de merkarchitecturen die door ondernemingen in reclame worden gebruikt. 
Duidelijkk is geworden welke merkarchitecturen voorkomen en, interessanter, in 
hoeverree zij overeenstemmen met de door de onderneming gehanteerde merk-
portfoliostrategie.. In lijn met de bevindingen van Laforet en Saunders (1994) die 
productverpakkingenn analyseerden, blijken de meeste ondernemingen verschil-
lendee merkcombinaties te gebruiken. Hierin is vooral het individuele merk het 
meestt prominent. De aandacht voor merkprominentie als element van de merk-
architectuurr is belangrijk, omdat reclamemakers niet alleen kampen met de vraag 
welkee merken moeten worden gecombineerd, maar ook welk merk het meest in 
hett oog moet springen. 
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Omm te onderzoeken wat de effecten van merkportfoliostrategieën zijn op consu-
mentenresponsenn werd voortgebouwd op merkextensie- en corporate branding 
onderzoekk (o.a. Berens, 2004; Broniarczyk & Alba, 1994; Brown & Dacin, 1997; De 
Ruyterr & Wetzels, 2000; Keiler & Aaker, 1992; Maathuis, 1999). In tegenstelling tot 
dee meeste onderzoeken, waarin de blik is gericht op de relatie tussen (corporate) 
merkenn en producten, ligt in dit onderzoek de nadruk op de relatie tussen corpo-
ratee merken en individuele merken. Hiermee wordt de gedachtengang van Biehal 
enn Sheinin (1998) gevolgd, die het belang benadrukken van de invloed van het cor-
poratee merk op evaluaties van individuele merken. Deze relatie is voor zover 
bekendd niet eerder empirisch onderzocht. In het consumentenonderzoek werd het 
theoretischee concept 'merkassociatie transfer', tot nu toe gedefinieerd als de over-
drachtt van (corporate) merkassociaties naar producten, gedefinieerd als en meet-
baarr gemaakt voor de overdracht van corporate merkassociaties naar individuele 
merken. . 

Ditt proefschrift biedt inzichten voor managers in alle lagen van organisaties die te 
makenn hebben met merken en merkportfoliobeslissingen. Het theoretisch raam-
werkk biedt een overzicht van de mogelijkheden die ondernemingen hebben om 
hunn merkportfolio te structureren en hun producten en diensten van een bijbeho-
rendee merkarchitectuur te voorzien. Welke overwegingen hieraan ten grondslag 
moetenn of kunnen liggen, kunnen ondernemingen bepalen aan de hand van de 
checklistt van determinanten. In hoofdstuk 5 bleek dat managers het lastig, maar 
nuttigg vonden de checklist te doorlopen. Aan de ene kant vonden zij het moeilijk 
aann te geven welke determinanten nu werkelijk een belangrijke rol hadden 
gespeeldd bij bepaalde merkportfoliobeslissingen. Aan de andere kant werden 
doorr het gebruik van de checklist regelmatig determinanten achterhaald waar 
menn niet spontaan op was gekomen. Het werken met een checklist bij merkport-
foliobeslissingenn rationaliseert het besluitvormingsproces, wat voorkomt dat 
alleenn voor de hand liggende factoren, zoals korte termijn kostenbesparingen en 
internee politiek de besluitvorming beïnvloeden. Het onderzoek identificeert de 
belangrijkstee determinanten volgens grote ondernemingen in de dienstensector 
enn levert hiermee vergelijkingsmateriaal voor de eigen onderneming en het te 
managenn merkportfolio. 

Mett betrekking tot de status die merkportfoliomanagement in organisaties heeft 
enn de structuren, activiteiten en communicatie die hierbij een rol spelen, geeft dit 
proefschriftt voor zover bekend als eerste een indruk die is gebaseerd op empirisch 
onderzoek.. Hiermee is het een aanvulling op de ideaalplaatjes zoals deze vaak op 
basiss van visies worden geschetst. De meningen van de meeste ondervraagde 
managerss over hoe de status van merkportfoliomanagement zou moeten worden 
verbeterd,, komen overigens grotendeels overeen met deze visies. Zo wordt 
gemeendd dat de merkportfoliostrategie de hele onderneming aangaat en niet 
alleenn op de marketingafdeling, maar ook en vooral in de top van de organisatie 
moett worden behandeld. Daar bestaat immers, indien hieraan aandacht wordt 
besteed,, het overzicht over alle activiteiten van het bedrijf en de bijbehorende 
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merken.. In samenwerking met brand managers op business unit niveau dient 
gefundeerdd beleid tee worden geformuleerd. Vervolgens moet dat beleid doordrin-
genn tot de gehele organisatie, zodat iedereen weet welke vrijheden hij binnen 
welkee kaders heeft. Dit vergt niet alleen een heldere interne communicatie over 
dee gekozen merkportfoliostrategie, maar ook het stimuleren van betrokkenheid 
hierbijj van alle werknemers. 

Uitt het onderzoek blijkt dat de waarde van het corporate merk kan worden over-
gedragenn naar de individuele merken van de onderneming. Consumenten gebrui-
kenn in het geval van een endorsement strategie de associaties van het corporate 
merkk om het individuele merk te beoordelen. Consumenten vinden het bovendien 
belangrijkk te weten welke onderneming achter het merk staat, maar geven tege-
lijkertijdd de voorkeur aan alleenstaande individuele merken. Er is voor bedrijven 
duss veel aan gelegen goed na te denken over de (gewenste) effecten van de merk-
portfoliostrategie.. Strategisch merkportfoliomanagement dient daarom een cen-
tralee rol in te nemen en prioriteit te krijgen in de organisatie. Dit proefschrift 
hooptt bij te dragen aan de bewustwording hiervan, zodat ad hoc en impliciete 
besluitvormingg wordt vervangen door gefundeerd merkportfoliobelerd. 

8.55 Beperkingen en suggesties voor verder 
onderzoek k 

Hett onderzoek had als doel inzicht te krijgen in de manier waarop dienstverle-
nendee ondernemingen hun merkportfolio's managen, waarom zij dit op deze 
manierr doen en wat de effecten hiervan zijn. Gezien de nieuwheid van het thema 
iss gekozen voor een brede aanpak, waarbij merkportfoliomanagement vanuit ver-
schillendee perspectieven is belicht. Om inzicht te krijgen in managementprocessen, 
strategieënn en determinanten met betrekking tot het merkportfolio (zender), zijn 
deskk research en interviews uitgevoerd onder voor het merkportfoliobeleid ver-
antwoordelijkee managers. Om te bestuderen hoe merkportfoliostrategieën wor-
denn vertaald naar reclame (boodschap), is een inhoudsanalyse uitgevoerd. Om op 
individueell niveau te onderzoeken wat het effect is van merkportfoliostrategieën 
opp consumenten (ontvanger), zijn (veld)experimenten en een survey uitgevoerd. 
Hett onderzoek bevindt zich in de beginfase van een onderzoeksgebied in ontwik-
kelingg en moet dan ook worden beschouwd als een eerste aanzet van waar uit 
nieuwe,, meer specifieke onderzoeksthema's kunnen worden geïnitieerd. De 
beperkingenn van dit onderzoek bieden wellicht aanknopingspunten voor verder 
onderzoekk op het gebied van merkportfoliomanagement. In de voorgaande 
hoofdstukkenn zijn beperkingen besproken met betrekking tot de specifieke stu-
dies.. Hier worden nu enkele algemene beperkingen behandeld en worden sugges-
tiess gegeven voor verder onderzoek. 

Onderneminge n n 
Dee ondernemingen die voor dit onderzoek werden geselecteerd zijn dienstverle-
nerss die opereren in de uitzendmarkt of de markt van banken en verzekeraars. 
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Zoalss in hoofdstuk 1 werd aangegeven, was deze keuze gebaseerd op a) het feit 
datt diensten een belangrijk onderdeel uitmaken van de maatschappij, b) het 
gebrekk aan merkenonderzoek met betrekking tot diensten en c) de voor het 
onderzoekk interessante condities waarin de uitzendmarkt en de financiële markt 
zichh bevonden ten tijde van de start van het project. De selectie van ondernemin-
genn brengt twee beperkingen met zich mee. Ten eerste rijst de vraag of de bevin-
dingenn van het onderzoek representatief zijn voor andere dienstverlenende 
ondernemingen.. Hoewel voor andere dienstverlenende ondernemingen wellicht 
anderee marktsituaties gelden, is de omgeving van de onderneming vooral indirect 
vann invloed gebleken op de merkportfoliostrategie. De andere determinanten, in 
dee categorieën 'karakteristieken van de onderneming' en 'doelen van de onder-
neming'' lijken ook te kunnen worden toegepast op andere dienstverleners. Het is 
interessantt te onderzoeken of deze veronderstelling klopt. Ten tweede rijst de 
vraagg of het onderzoek representatief is voor niet-dienstverlenende ondernemin-
gen,, zoals fabrikanten van fast movers en durables. Aangezien merken zich bevin-
denn op een continuüm van pure diensten naar pure producten en dus meer of min-
derr kenmerken van diensten bezitten, is er geen sprake van twee gescheiden 
werelden.. Op basis daarvan lijkt het onderzoek ook waardevol te zijn voor niet-
dienstverlenendee ondernemingen. Vanuit het idee dat strategisch merkmanage-
mentt van diensten en producten niet fundamenteel van elkaar verschilt is er geen 
intentiee geweest merkportfoliomanagement van dienstverlenende ondernemin-
genn te vergelijken met niet-dienstverlenende ondernemingen. Verder onderzoek 
zouu kunnen bestuderen of het idee van gelijkheid terecht is. 

Reclam e e 
Inn zowel de inhoudsanalyse als het experiment ligt de nadruk op reclame-uitingen 
alss vertegenwoordigers van de merkportfoliostrategie. In hoofdstuk 6 werd al 
besprokenn dat reclame uiteraard niet het enige communicatiemiddel is dat onder-
nemingenn kunnen inzetten om informatie te verschaffen over zichzelf als organi-
satie,, hun merken en de verhoudingen daartussen. Andere, met name corporate, 
communicatiemiddelenn zijn wellicht meer geschikt om deze informatie te versprei-
den.. Desk research, waarin onder andere organisatiegerelateerde informatiebron-
nenn werden bestudeerd, bleek echter weinig informatie over merkportfoliobeleid 
opp te leveren. Verder onderzoek zou zich moeten richten op de vraag welke com-
municatiemiddelenn het meest geschikt zijn om informatie over het merkportfolio-
beleidd aan stakeholders te verschaffen. Daarnaast is het belangrijk op te merken 
datt in dit proefschrift alleen externe communicatie is onderzocht. Net zo belang-
rijkk is interne communicatie gericht op werknemers. Met name voor dienstverle-
nerss is de afstemming tussen de externe en interne merkboodschap belangrijk, 
omdatt de merkbelofte moet worden waargemaakt door de werknemers van de 
ondernemingg in het persoonlijke contact met de klant. In hoofdstuk 5 werd door 
dee managers benadrukt dat betrokkenheid van de werknemers bij de merkport-
foliostrategiee zeer belangrijk is voor de uitvoering en het succes van de strategie. 
Tegelijkk bleek dat er weinig initiatieven werden genomen om intern over het 
merkportfoliobeleidd te communiceren. De acceptatie en betrokkenheid van werk-
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nemerss met betrekking t o t de merkport fo l iostrategie is een nog onontgonnen 

onderzoeksterrein.. Verder onderzoek hiernaar is interessant en noodzakeli jk voor 

eenn effectieve implementat ie van merkpor t fo l iobe le id . 

C o n s u m e n t e n n 

Bovenstaandee leidt tevens to t de vraag welke stakeholders eigenli jk geïnteres-

seerdd zijn in het merkpor t fo l io van ondernemingen. In di t onderzoek stonden con-

sumentenn centraal als ontvangers van de boodschappen die ondernemingen via 

reclamee verzonden. Duidel i jk werd in hoofdstuk 7 dat consumenten redelijk geïn-

teresseerdd zijn in de ondernemingen achter merken en dat ondernemingbekend-

heid,, al dan niet verworven door reclame, ervoor zorgt dat corporate merkassocia-

tiess worden overgedragen naar individuele merken. Consumenten zijn echter niet 

dee enige stakeholders van ondernemingen en hebben vaak geen sterke relatie met 

dee ondernemingen en merken waarover zij meningen vormen. Andere stakehol-

derss die wel een relatie hebben met een onderneming en haar merken, zoals aan-

deelhouderss en werknemers, reageren wel l icht anders. Het is goed mogeli jk dat de 

manierr waarop zij meningen vormen en zich al dan niet laten beïnvloeden door 

internee en externe communicatie over de verhoudingen tussen merken, verschilt 

vann consumenten. 

E f f e c t e n n 

Mett bet rekk ing t o t de effecten van merkport fo l iostrategieën is de aandacht 

gerichtt op effecten op stakeholderniveau, waarbinnen is gekozen voor consumen-

tenresponsen.. Op di t niveau zijn kennis en houding met betrekking t o t onderne-

mingenn en merken onderzocht. Er is niet gekeken naar daadwerkel i jk gedrag. 

Verderr onderzoek zou zich moeten richten op het meetbaar maken van de invloed 

vann corporate merkassociaties op het gebruik van individuele merken van de 

onderneming.. Een mogel i jkheid hiertoe is dee consumentenresponsen van merkge-

bruikerss en n ie t -gebru ikerste vergelijken. 

Inn het consumentenonderzoek zijn de factoren ondernemingbekendheid en f i t 

onderzocht.. Uiteraard zi jn er meer factoren die {de relatie tussen de mate van 

endorsementt en) de merkassociatie transfer kunnen beïnvloeden, zoals de mate 

vann betrokkenheid en expertise van de consument. In de merkextensiel i teratuur 

enn de corporate branding l i teratuur zijn veel factoren onderzocht, die ook in 

onderzoekk naar de relatie tussen corporate merk en individueel merk waardevolle 

inzichtenn kunnen opleveren. 

Dee keuze voor effecten op consumentenresponsen kent nog twee andere beper-

k ingen.. Ten eerste zijn consumenten, zoals gezegd, niet de enige stakeholders bij 

w iee effecten van merkport fol iostrategieën kunnen optreden. Ten tweede kunnen 

effectenn ook op andere niveaus plaatsvinden. In hoofdstuk 4 werden, naast het 

stakeholderniveau,, nog twee niveaus onderscheiden: managementniveau en 

marktn iveau.. Op managementniveau leidt een weloverwogen merkport fo l iobe-

leidd to t een helder overzicht van de merken, producten en diensten van een onder-
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neming,, waardoor het topmanagement beter in staat is (investeringsbeslissingen 
tee nemen. In dit onderzoek zijn effecten op managementniveau niet onderzocht. 
Effectenn op marktniveau zijn uit te drukken in marktaandelen, omzet, winst en 
brandd equity. Over de wijze waarop de merkportfoliostrategie deze aspecten beïn-
vloedtt is nog weinig duidelijk. Hoewel een antwoord op deze vraag zeer waarde-
voll is voor ondernemingen, lijkt het feit dat er nog geen algemeen geaccepteerde 
methodee is om de brand equity van één merk te merken, erop te duiden dat een 
methodee om de brand equity van een heel portfolio vol merken te meten nog ver 
wegg ligt. Toekomstig onderzoek zou moeten trachten de brand equity van indivi-
duelee merken en de 'collectieve brand equity' van merkportfolio's meetbaar te 
maken. . 
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Bijlage n n 

Bijlag ee 1 Expertstudi e 
Omm de kennis en visies van experts op het gebied van strategisch merkmanage-
mentt te verzamelen en met deze kennis onderzoek uit te voeren en te agenderen, 
iss een expertonderzoek uitgevoerd in de vorm van een online forum. De idee was 
datt experts wellicht kennis hebben die, gezien de nieuwheid van het onderwerp 
merkportfoliomanagement,, (nog) niet in boeken of artikelen is gevat en dat zij 
bereidd zijn deze kennis te delen. Met behulp van Intomart/NSS werd hiervoor een 
virtuelee ontmoetingsruimte op het internet ingericht. De nadruk in de discussie lag 
opp het categoriseren van merkportfoliostrategieën, het inventariseren van deter-
minantenn en het ontwerpen van een onderzoeksmodel om de effecten van 
merkportfoliostrategieënn meetbaar te maken. 

Expert s s 
Negentienn internationale wetenschappers en praktijkbeoefenaren, allen experts 
opp het gebied van strategisch merkmanagement, werden uitgenodigd aan het 
forumm deel te nemen en andere experts aan te bevelen. Vier collega-experts wer-
denn aanbevolen en benaderd. Hoewel alle reacties positief waren, gaven zeven 
vann de in totaal drieëntwintig benaderde personen aan geen tijd te hebben voor 
deelnamee aan het onderzoek. Hoewel de belasting in tijd zo klein mogelijk was 
gemaaktt - deelnemers bezochten het forum op een door henzelf gekozen moment 
minimaall één keer in de twee weken - vielen zeven mensen die hadden toegezegd 
alsnogg af onder vermelding van tijdgebrek. De kans bestaat dat een werkelijke 
redenn voor de non-repons ligt in het feit dat de bereidheid kennis te delen kleiner 
wass dan verwacht. Gezien de enthousiaste reacties van alle benaderde experts en 
onzee waarborg dat eventuele openbaarheid van gegevens altijd gepaard zou gaan 
mett een duidelijke bronvermelding, lijkt dit geen belangrijke reden. Uiteindelijk 
discussieerdenn negen wetenschappers en praktijkoefenaars (uit Nederland, Dene-
marken,, Noorwegen en de Verenigde Staten) van mei tot en met oktober 2002 
overr verschillende aspecten van merkportfoliomanagement. Tabel 1 geeft de 
namenn weer van de experts die aan de online discussie deelnamen. 
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Tabell 1 Deelnemer s onlin e expertdiscussi e 

1.. Tom Ag an Prophet Verenigde Staten 

2.. Tom Duncan University of Colorado Verenigde Staten 

3.. Giep Franzen Universi tei t van Amsterdam Neder land 

4.. Nicolas Ind FutureBrand Noorwegen 

5.. Roland van Kra l ingen Postt ioner ingsgroep Neder land 

6.. Onno Maathu is Posi t ioner ingsgroep Neder land 

7.. Sandra Mor i a r t y University of Colorado Verenigde Staten 

8.. Jens Carsten Nielsen Copenhagen Business School Denemarken 

9.. Ed Nijssen Radboud Univers i te i t N i jmegen Neder land 

Procedur ee en thema' s 
Hett online expertonderzoek was gebaseerd op de Delphi-methode. Bij deze 
methodee worden over het algemeen vier hoofdfasen onderscheiden. Allereerst 
wordenn onderwerpen aangedragen {fase 1), waarover vervolgens iedere deel-
nemerr zijn of haar mening geeft (fase 2). Een moderator verzamelt de verschil-
lendee opinies, vat deze samen, en presenteert de groepsopinie opnieuw aan de 
deelnemerss (fase 3). Dit proces wordt herhaald tot er (in het ideale geval) consen-
suss wordt bereikt over het onderwerp (fase 4). 

Dee thema's die tijdens de virtuele discussie aan de orde kwamen, waren: het 
belangg van merkportfoliomanagement, typologieën van merkportfoliostrategieën 
enn merkarchitecturen, determinanten en effecten van merkportfoliostrategieën, 
meetmethodenn en onderzoek naar de effecten van merkportfoliostrategieën. 
lederr thema werd door de moderator (de auteur) geïntroduceerd (fase 1) door 
middell van een centrale vraag (bijvoorbeeld: 'Which of the brand strategy typolo-
giess you know is the most valuable?'). De deelnemers konden het forum zo vaak 
enn wanneer zij wilden bezoeken en een reactie achterlaten (fase 2). Afhankelijk 
vann de aard van de discussie werden door de moderator subvragen gesteld of stel-
lingenn geponeerd. Na een week werd de discussie door de moderator samengevat 
enn kregen de deelnemers opnieuw de kans te reageren (fase 3). Twee weken na de 
introductiee van het thema werd de discussie afsluitend samengevat (fase 4) en 
werdd het volgende thema geïntroduceerd (fase 1). Gedurende het gehele proces 
kondenn deelnemers verwante thema's, vragen en stellingen inbrengen. 

Terr voortzetting en afsluiting van de online discussie ontmoetten vijf van de 
expertss (Tom Duncan, Giep Franzen, Sandra Moriarty, Jens Carsten Nielsen en Ed 
Nijssen)) en andere genodigden elkaar op uitnodiging van SWOCC in oktober 2002 
opp de Universiteit van Amsterdam. Tijdens een face-to-face groepsdiscussie onder 
leidingg van de auteur werd voornamelijk gesproken over het meten van effecten 
vann merkportfoliostrategieën. 
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Bijlagee 2 Checklist van determinanten ten 
behoevee van interviews 

Tijdenss mijn vooronderzoek is op basis van jaarverslagen van [onderneming] een 

inventarisatiee gemaakt van factoren die een rol spelen in het beleid van [onder-

neming],, maar ook van andere dienstverlenende ondernemingen. In de volgende 

matrixx kunt u vier merken invullen die belangrijk zijn (geweest) in de ontwikkeling 

vann de merkportfolio van [onderneming]. Kunt u per merk aangeven welke facto-

renn in welke mate belangrijk zijn geweest? U kunt ook factoren noemen die niet in 

dee matrix staan voorgedrukt. Geef per merk aan in hoeverre de factor een belang-

rijkee overweging is (geweest), waarbij 1 = onbelangrijk, 2 = belangrijk en 3 = zeer 

belangrijk. . 

Facto rr  Merk 1 Merk 2 Merk 3 Merk 4 

Longg term ownership 

Historiee van het corporate merk 

Nieuwee marktsegmenten veroveren 

Doelgroepsegmentatie e 

Dienstenn onderscheiden met een individueel merk 

Dienstenn aan elkaar relateren door merk-

combinaties s 

Ondernemingg achter het merk identificeren 

Betrokkenheidd van het personeel 

Creërenn van interne competitie 

Werknemerss aantrekken 

Passendheidd van dienstkenmerken bij corporate 

merkwaardenn ('fit') 

Passendheidd van type dienst bij andere 

diensten/coree business ('fit') 

Levenscycluss van de dienst _ ^ ^ _ _ _ _ _ 

Merkontwikkelings-- en communicatiebudget ^ _ _ _ _ 

Zichtbaarheidd op de financiële markt ^ _ 

Matee van marktconsolidatie 

Acquisitie:: brand equity aangekocht merk 

Activiteitenn van de concurrentie 

Klantgroepen/behoeften n 

Nederlandsee wetgeving 

Europesee wetgeving 

Technologischee ontwikkelingen 

Nieuwee media 

Economischee ontwikkelingen 

Demografischee variabelen 

Sociaal-culturelee variabelen 

Internationalisatie e 

Anders,, nl... ^ _ _ ^ _ 
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Bijlagee 3 Chi-kwadraatscores determinanten 
hoofdstukk 5 

Werknemersbe t rokkenn he id : 

Funct ionelee f i t : 

Symbolischee f i t : 

Segmenta t ie : : 

Merkassociat iee t ransfer 

tussenn corpora te merk 

enn d iens ten: 

R iskoverm i jden : : 

Werknemerss aan t rekken : 

His tor ie : : 

Merkassociat iee t ransfer 

tussenn co rpora te merk 

enn ind iv iduee l merk: 

Schaalvoordelen: : 

I n te rna t iona l i sa t i e : : 

Levenscyclus: : 

Z ich tbaarhe idd op de 

f inanc ië lee mark t : 

Matee van cent ra l isa t ie : 

Long- te rmm ownersh ip : 

Brandd equ i t y aangekocht merk: 

In ternee compe t i t i e : 

X2(2,, n = 56) = 1.61, p > .05 

X2(2,, n = 53) = 4.92, p > .05 

X2(2,, n = 56) = 10.51, p < .01 

X2{2,, n = 53) = 6.83, p < .05 

X2(2,, n = 55) = 6.55, p < .05 

X2(2,, n = 56) = 13.91, p < .01 

X2(2,, n = 57) = .74, p > .05 

X2(2,, n = 55) = 6.13, p < .05 

X2{2,, n = 52) = 7.68, p < .05 

X2(2,, n = 56) = 3.35, p > .05 

X2(2,, n = 55) = 16.11, p < .001 

X2(2,, n = 54) = 2.17, p > .05 

X2(2,, n = 56) = 17.27, p < .001 

X2(2,, n = 57) = 1.34, p > .05 

X2(2,, n = 52) = 18.53, p < .001 

X2(2,, n = 46) = 1.40, p > .05 

X2(2,, n = 58) = 2.76, p > .05 
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Bijlag ee 4 Operat i 

Veldexperimen t t 

Merkassociati ee transfe r a = .78/.76 

Evaluatiee corporate merk/individuele merk: 
•• Ik vind [merk] van lage kwaliteit 
•• Ik vind [merk] sympathiek 
•• Ik vind [merk] onbetrouwbaar 
•• Ik vind [merk] prestigieus 
•• Ik vind [merk] dynamisch 
•• Ik vind [merk] succesvol 
•• Ik vind [merk] maatschappelijk verant

woord d 
•• Ik vind [merk] ondeskundig 

5-puntsschaal:: 1 = 'helemaal mee oneens'; 
55 = 'helemaal mee eens' 

MATT = | evaluatie CM - evaluatie IM | 

Ondernemingbekendhei d d 
•• Weet u welke onderneming achter het 

merkk [IM] staat? (ja, ja misschien, nee) 
•• Welke onderneming staat volgens u 

achterr [IM]? (keuze uit 6 ondernemin
genn plus optie 'anders') 

Gepercipieerd ee fi t a = .85 
•• [IM] en [CM] passen goed bij elkaar 
•• Het imago van [IM] past goed bij het 

imagoo van [CM] 
•• [IM] en [CM] zijn goed op elkaar 

afgestemdd wat betreft het aanbod van 
diensten n 

•• Ik vind [CM] en [IM] een goede 
combinatie e 

•• Ik vind [IM] en [CM] goed bij elkaar 
passenn wat betreft het soort klanten 

5-puntsschaal:: 1 = 'helemaal mee oneens'; 
55 = 'helemaal mee eens' 

nalisati ee hoofdstu k 7 

Experimen t t 

Merkassociati ee transfe r a = .70/.76 

Evaluatiee individuele merk: 
•• Ik vind [merk] van lage kwaliteit 
•• Ik vind [merk] sympathiek 
•• Ik vind [merk] onbetrouwbaar 
•• Ik vind [merk] prestigieus 
•• Ik vind [merk] dynamisch 
•• Ik vind [merk] succesvol 
•• Ik vind [merk] maatschappelijk verant

woord d 
•• Ik vind [merk] ondeskundig 

5-puntsschaal:: 1 = 'helemaal mee oneens'; 
55 = 'helemaal mee eens' 

MATT = | evaluatie IM voor - evaluatie IM na | 

Ondernemingbekendhei d d 
Ondernemingbekendheidd voor: 
•• Weet u welke onderneming achter [IM] 

staat?? (ja, ja misschien, nee) 
•• Welke onderneming staat volgens u 

achterr [IM]? (keuze uit 6 ondernemin
genn plus optie 'anders') 

Ondernemingbekendheidd na: 
•• Welke onderneming staat volgens u, 

naa het zien van de tweede commercial 
overr [IM], achter [IM]? (open) 

Gepercipieerdee fi t a = .80 
•• [IM] en [CM] passen goed bij elkaar 
•• Het imago van [IM] past goed bij het 

imagoo van [CM] 
•• [IM] en [CM] zijn goed op elkaar 

afgestemdd wat betreft het aanbod van 
diensten n 

•• Ik vind [CM] en [IM] een goede 
combinatie e 

•• Ik vind [IM] en [CM] goed bij elkaar 
passenn wat betreft het soort klanten 

5-puntsschaal:: 1 = 'helemaal mee oneens'; 
55 = 'helemaal mee eens' 
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Summar y y 
AA growing awareness endorses the notion that a deliberate brand portfolio 
strategyy is more effective than an isolated brand management. This has lead to an 
increasedd interest in brand portfolio management amongst companies. A delibe
ratee brand portfolio strategy is one in which the interrelationships of a company's 
brandss are taken into account, instead of treating the brands separately. An impor
tantt question when managing a brand portfolio, is to which extent products and 
servicess are presented under the umbrella of the mother brand. The aim of this 
researchh project was to offer insights into the ways service companies manage 
theirr brand portfolios. Eighteen firms in both the temping market and the finan
ciall market (banks and insurance companies) were studied. What choices do they 
make,, and why? How do they translate the brand portfolio strategy into commer
ciall communication, and what are the effects? The general research question was: 
whatt are the determinants and effects of brand portfolio strategy? This question is 
specifiedd with the following questions, each of which represents an aspect of 
brandd portfolio management. 

1)) What are the determinants of brand portfolio strategy? 
2)) Are brand portfolio strategies consistently translated into advertising? 
3)) Which factors influence the effects of brand portfolio strategies on consumer 

responses? ? 

Thee first question concerns the sender of the brand portfolio strategy: the com
pany.. Using desk research and interviews with managers reponsible for brand port
folioo management, strategies and determinants were investigated. The second 
questionn concerns the message in which brand portfolio strategies can be mani
fested:: advertising. A content analysis of advertisements was conducted to answer 
thiss question. The third question concerns one of the recipients of the message: the 
consumer.. Consumer research, consisting of a field experiment, an experiment, and 
aa survey, studied the effect of the degree of endorsement by the corporate brand 
onn brand association transfer. The theoretical part of the dissertation preceding 
thee empirical part, was based on both a literature study and an expert study. 

Bran dd portfoli o strategie s and determinant s 
Chapterr 2 presents an overview of the literature concerning brand portfolio stra
tegyy by introducing four important concepts: brand breadth, brand depth, brand 
architecture,, and brand function. A brand portfolio consists of all products, ser
vices,, and brands of a company and their interrelationships. Each brand within the 
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brandd portfolio has a certain breadth. This is the number of product categories and 
productt line variants that are represented by the same brand. Brand breadth is 
thereforee a characteristic of the brand. Brand depth is defined by the number of 
brandss that a company markets within one product category. Brand depth is there
foree a characteristic of the portfolio. Each product or service within the brand port
folioo is represented by a brand or a combination of brands. This composition of the 
brandd name is called the brand architecture. In this brand architecture, different 
kindss of brands can be used within degrees of prominence: corporate brands, indi
viduall brands, sub brands, and labels. The brands can have several functions. They 
can,, for example, represent a range of products with similar positioning, or serve 
ass an endorsement for another brand. 

Inn general, three brand portfolio strategies are distinguished: mono branding, 
endorsementt branding and multi branding. Mono branding means that all prod
uctss and services of a company carry the same brand name, which is usually the cor
poratee brand. In multi branding, all products and services carry their own, individ
uall brand name. In this strategy, the corporate brand is not visible. Mono branding 
andd multi branding are the extremes of a continuum. In endorsement branding, 
thee two extremes are combined: products and services carry both the corporate 
brandd and an individual brand name. Both brands may be used more or less promi
nently.. The importance of the corporate brand decreases as the strategy focuses 
moree on the multi branding side of the continuum. At the same time, the impor
tancee of the individual brand increases in this direction. The relationship between 
thee corporate brand and the individual brand plays a central role in the definition 
off a brand portfolio strategy as used in this research: a brand portfolio strategy 
representss the choice concerning the degree to which the corporate brand is used 
ass an endorser for the individual brands of a company. 

Thee desk research and the interviews (Chapter 5) discovered which brand portfolio 
strategiess the companies used. Most firms, in both the temping market and the 
financiall market, used a mixed strategy, in which multi branding and endorsement 
brandingg were used simultaneously. Multi branding alone was also used, as was 
endorsementt branding. Although some companies strived towards a mono brand 
strategy,, none actually used it. In some cases, the brand portfolio strategy was an 
aspiration,, meaning it was a desirable scenario, but did not represent reality. The 
interviewss revealed that in many firms, the brand portfolio strategy was not very 
welll thought-out. This was illustrated by the absence of a formally responsible per
sonn or group of people within the organisation, the absence of internal activities 
andd communications concerning brand portfolio management, and the absence of 
(theoretical)) knowledge necessary to design and implement a brand portfolio 
strategy.. Most companies were in the middle of an awareness process, gradually 
realizingg the importance of a deliberate brand portfolio strategy. Due to the new
nesss of the phenomenon, these findings are not very surprising. Still, it is impor
tantt to realize that the lack of a deliberate brand portfolio strategy can have neg
ativee financial, organizational, and communication consequences. 
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Drawingg on marketing, branding, and advertising literature (Aaker, 1996; Cramer, 
1998;; Douglas, Craig, & Nijssen, 2001; Kapferer, 1992; Keller, 1998; Kotler & Arm
strong,, 1994; Laforet & Saunders, 1999; Van Riel, 1994), factors influencing the 
brandd portfolio strategy were listed in Chapter 3. Three groups of factors were dis
tinguished:: 'characteristics of the company', 'goals of the company', and 'environ
mentt of the company'. The inventory resulted in an extensive list of determinants 
thatt was used in the interviews with the managers. 

Ninee determinants were found to be the most important according to the man
agerss (Chapter 5). The first was 'employee commitment'. Although this factor was 
deemedd very important, it was not related to a specific brand portfolio strategy. 
Employees'' commitment to their own, individual brand is equally desirable as com
mitmentt to the corporate brand. The second important determinant was 'func
tionall fit '. Services that differ from the core business of a company are more often 
representedd by an individual brand name (multi branding) than services compara
blee with core business. The same applied to the third determinant, 'symbolic fit ': 
servicess that differ from the corporate values of a company are more often repre
sentedd by an individual brand name (multi branding) than services fitting the cor
poratee values (mono or endorsement branding). The fourth determinant was 'seg
mentation'.. When companies wanted to serve several segments, the endorsement 
strategyy was mostly used. In that way, the advantages of both individual brands 
(differentiation)) and thee corporate brand (brand leverage) were used. 

Thee fifth important determinant was 'brand association transfer between the cor
poratee brand and the company's services'. If companies wanted to link corporate 
brandd associations to a service, they mostly used mono branding. The sixth deter
minantt was 'risk avoidance'. Risk avoidance means not wanting to transfer corpo
ratee brand associations to a service, to avoid dilution of the corporate brand. Risk 
avoidancee led to multi branding. 

Thee seventh determinant was 'attracting employees'. This determinant did not 
leadd to a specific strategy. On the one hand, presenting a firm by its corporate 
brandd can provide a strong, reputable image. On the other hand, it can lead to a 
broadd and undifferentiated image. The eighth determinant was 'history'. Compa
niess attaching importance to their historical roots, more often used mono brand
ingg or endorsement branding then multi branding. The ninth important determi
nantt was 'brand association transfer between the corporate brand and the individ
uall brand'. If companies wanted to link corporate brand associations to their indi
viduall brands, they mostly used endorsement branding. 

Ann important determinant mentioned by the managers was 'internal politics'. The 
interviewss showed that, in some of the companies, internal politics were some
timess more decisive than other influence factors. Internal politics often govern 
whichh brand portfolio strategy is used in organizations. Since internal politics are 
personall and situation-specific, they do not point into the direction of a certain 
brandd portfolio strategy in general. 
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Translatingg brand portfolio strategies into 
advertising g 

Theoretically,, the three brand portfolio strategies are related to specific brand 
architectures,, as presented in Chapter 2. In Chapter 6, a content analysis was con
ductedd on advertisements of the eighteen companies to study the manifestation of 
thee brand portfolio strategy in advertising. First, brand architectures, consisting of 
brandd combinations and brand prominence, were investigated. Second, the brand 
architecturess found in the advertisements were compared to the brand portfolio 
strategiess of the companies. 

Thee most often used brand combination was the individual brand alone (brand 
combinationn 9), followed by the combination of the corporate brand and the indi
viduall brand {brand combination 5). The content analysis also confirmed the occur
rencee of an added brand combination 'individual brand + individual brand', as dis
tinguishedd during the interviews. Box 1 represents the typology of brand combina
tions,, containing the added combinations 13 to 16. A * indicates which combina
tionss were found in the selection of advertisements. As can be seen, only number 
133 of the added brand combinations was found. 

Boxx 1 Adjuste d typolog y of brand combination s 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

9. . 

10. . 

1 1 . . 

12. . 

13. . 

14. . 

15. . 

16. . 

Corporatee brand* 

Corporatee brand + 

Corporatee brand + 

Corporatee brand + 

Corporatee brand + 

Corporatee brand + 

Corporatee brand + 

Corporatee brand + 

Individuall brand* 

Individuall brand + 

Individuall brand + 

Individuall brand + 

Individuall brand + 

Individuall brand + 

Individuall brand + 

Individuall brand + 

subb brand* 

label* * 

subb brand + label* 

individuall brand* 

individuall brand + 

individuall brand + 

individuall brand + 

subb brand* 

label* * 

subb brand + label* 

individuall brand* 

individuall brand + 

individuall brand + 

individuall brand + 

subb brand* 

label* * 

subb brand + label* 

subb brand 

label l 

subb brand + label 

** = brand combination found in the selection of advertisements. 

Inn advertisements in which more than one brand was present, the individual brand 
(iff present) was always the most prominent brand, followed by the corporate 
brand.. Sub brands were sometimes the most prominent while labels were never 
thee most prominent brand in the ad. The corporate brand was always the most 
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Boxx 2 Typolog y of bran d architecture s 

1. . 

2a. . 

2b. . 

3a. . 

3b. . 

4a. . 

4b . . 

4c. . 

5a. . 

5b . . 

6a. . 

6b . . 

6c. . 

7a. . 

7b . . 

7c. . 

8a. . 

8b . . 

8c. . 

8d . . 

9. . 

10a. . 

10b. . 

11a. . 

11b. . 

12a. . 

12b. . 

12c. . 

13a. . 

13b. . 

14a. . 

14b. . 

14c. . 

14a. . 

14a. . 

14a. . 

14a. . 

14a. . 

14a. . 

14a. . 

Corporat ee brand * 

Corporat ee bran d + 

Corporatee brand + 

Corporat ee bran d + 

Corporatee brand + 

Corporat ee bran d + 

Corporatee brand + 

Corporatee brand + 

Corporat ee bran d + 

Corporatee brand + 

Corporat ee bran d + 

Corporatee brand + 

Corporatee brand + 

Corporat ee bran d + 

Corporatee brand + 

Corporatee brand + 

Corporat ee bran d + 

Corporatee brand + 

Corporatee brand + 

Corporatee brand + 

Individua ll  brand * 

Individua ll  bran d + 

Ind iv idua ll b rand + 

Individua ll  bran d + 

Ind iv idua ll b rand + 

Individua ll  bran d + 

ind iv idua ll b rand + 

Ind iv idua ll b rand + 

Individua ll  bran d + 

Ind iv iduall b rand + 

Individua ll  bran d + 

Ind iv iduall b rand + 

Ind iv iduall b rand + 

Individua ll  bran d + 

Ind iv iduall b rand + 

Ind iv iduall b rand + 

Individua ll  bran d + 

Ind iv iduall b rand + 

Ind iv iduall b rand + 

Ind iv iduall brand + 

subb b r a n d * 

su bb  b r a n d * 

labe l * * 

labe l l 

subb brand + l abe l * 

su bb bran d + l abe l * 

subb brand + labe l 

i nd iv idua ll b r a n d * 

individua ll  brand * 

i nd iv idua ll brand + 

individua ll  bran d + 

ind iv idua ll brand + 

ind iv idua ll b rand + 

individua ll  bran d + 

ind iv idua ll b rand + 

ind iv idua ll b rand + 

individua ll  bran d + 

ind iv idua ll b rand + 

ind iv idua ll b rand + 

subb b r a n d * 

su bb brand * 

l abe l * * 

labe l l 

subb brand + l abe l * 

su bb bran d + l abe l * 

subb brand + labe l 

i nd iv idua ll b r a n d * 

individua ll  bran d 

i nd iv idua ll brand + 

individua ll  bran d + 

ind iv idua ll b rand + 

ind iv idua ll brand + 

individua ll  bran d + 

ind iv idua ll b rand + 

ind iv idua ll brand + 

individua ll  bran d + 

ind iv idua ll b rand + 

ind iv idua ll b rand + 

subb b r a n d * 

subb b r a n d * 

su bb brand * 

l abe l * * 

l abe l * * 

labe l l 

subb brand + 

subb brand + 

su bb bran d + 

subb brand + 

subb brand 

subb brand 

subb bran d 

label l 

label l 

labe l l 

subb brand + 

subb brand + 

su bb bran d + 

subb brand + 

label l 

l abe l * * 

l abe l * * 

labe l l 

label l 

label l 

label l 

labe l l 

Boldd = most prominent brand in the brand combination. 

** = brand architecture found in the selection of advertisements. 
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prominentt brand when used in combination with a sub brand or a label, but cor
poratee prominence (measured on a 5-points scale) generally decreased when more 
brandss were present in the ad. Although many companies strived towards a mono
lithicc brand portfolio, the average corporate brand prominence was moderate. 
Boxx 2 shows all (theoretically) possible brand architectures. A * indicates which 
combinationss were found in the selection of ads. With respect to the brand archi
tecturess used, no significant differences existed between the temping market and 
thee financial market. 

Mostt companies used several brand architectures in their ads. This result matches 
thee findings from the interviews, which showed that companies mostly use mixed 
brandd portfolio strategies. However, the comparison of the brand architectures 
foundd in the ads to the brand portfolio strategies as indicated during the inter
viewss shows that the translation of these strategies into advertising is not always 
'onn strategy'. In some cases brand architectures that are expected, based on the 
brandd portfolio strategy of a firm, are absent. In other cases, brand architectures 
aree found that do not correspond with the brand portfolio strategy of the firm. For 
example,, the combination of a corporate brand and an individual brand was 
found,, while the company was not supposed to use an endorsement strategy. 
Thesee inconsistencies may be explained by the fact that some companies do not 
havee a well-considered brand portfolio strategy. If choices concerning the brand 
portfolioo strategy were not made deliberately, it is hardly possible to make a 
consciouss translation into advertising. 

Effectss of brand por t fo l io strategies on 
consumerr responses 

Threee levels of effects of brand portfolio strategies are distinguished: manage
mentt level, market level, and stakeholder level. It was chosen to focus on the 
effectss of brand portfolio strategies on consumer responses. An important effect is 
thee transfer of brand associations between products, services and brands. Chapter 
44 presents theories concerning this so-called 'brand association transfer'. Brand 
associationn transfer is explained by the associative network theory, which in turn 
explainss processes like associative learning (Shanks, 1995), creating schemas (Brid
ges,, 1992; Fiske & Taylor, 1991), halo effects (Brown, 1998; Thorndike, 1920), and 
cognitivee dissonance (Heider, 1946; Leuthesser, Kohli, & Harich, 1995). The brand 
extensionn literature and the corporate communications literature, which both con
tributee to the development of association transfer knowledge, mainly focus on the 
brandd association transfer between (corporate) brands and their products. It is 
generallyy assumed that a positive evaluation of a company or a mother brand 
leadss to a positive evaluation of a brand extension and vice versa (Brown & Dacin, 
1997;; Keller & Aaker, 1992; Lane & Jacobson, 1997; Park, McCarthy, & Milberg, 
1993;; Wansink, 1989; Yoon, Guffey, & Kijewski, 1993). The literature also describes 
thee possible negative effects of brand extensions on the company (Ahluwalia & 
Gürhan-Canli,, 2000; Milberg, Park, McCarthy, 1997; Roedder John, Loken, & Joiner, 
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1998).. Less attention is paid to the brand association transfer between brands, 
insteadd of products. Chapter 7 describes a study investigating consumer responses 
towardss the relationship between corporate brands and individual brands. 

Thee study consisted of a field experiment, an experiment, and a survey. The central 
questionn of the field experiment and the experiment was: does the degree of 
endorsementt by the corporate brand influence the brand association transfer 
betweenn the corporate brand and the individual brand? The influence of two fac
tors,, company awareness and fit, was also investigated. Company awareness is 
definedd as 'knowing which company stands behind a certain brand'. Fit is defined 
ass the consumer's perception that two brands somehow match. The field experi
mentt confirmed most hypotheses. The main conclusion was that the degree of 
endorsementt positively influences the brand association transfer. This relationship 
iss explained by company awareness and fit. Stronger endorsement leads to a 
greaterr chance on company awareness, which, in turn, leads to higher levels of 
brandd association transfer. Also, stronger endorsement leads to higher levels of f i t, 
which,, in turn, leads to higher levels of brand association transfer. Although the 
experimentt did not confirm all hypotheses, results were in line with the field 
experiment.. Figure 1 shows the relationships between the variables. 

Figuree 1 Relationship s betwee n degre e of endorsement , bran d associatio n transfer , 

compan yy awarenes s and f i t 

Company y 
awareness s 

Degreee of 
endorsement t 

Brandd association 
transfer r 

Fit t 

Thee results of the survey show that respondents found it quite important to know 
whichh company stands behind a brand. They indicated that the image of the com
panyy influences their opinions on the brands of the company. Company awareness 
offerss trustworthiness, decreases risks and uncertainty, and makes it clear who is 
responsiblee for the brand. However, when asked to choose a logo representing the 
brand,, respondents preferred logos without endorsement (individual brand only), 
whichh made the brand, as they indicated, more likable, more sympathetic and 
moree dynamic. Logos with strong endorsement gave more information, and repre
sentedd quality, reliability, prestige, success, expertise, and social responsiblity, 
accordingg to the respondents. 
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Theoreticall and practical implications 
Researchh on brand portfolio strategies is concentrated on three fields of expertise: 
servicee marketing, corporate communications, and branding. The services litera
turee distinguishes specific characteristics of services. The question is to which 
degreee branding concepts, which were developed for tangible products, can be 
appliedd to services. In this research, following the recent services literature (De 
Chernatonyy & Dall'Olmo Riley, 1999; Gabbott & Hogg, 1997), brands and services 
aree considered to be situated on a continuum on which the degrees of intangibil
ity,, inseparability, perishability, and heterogeneity vary. Branding concepts can 
thereforee be applied to both products and services. However, with services, special 
attentionn needs to be paid to the company as a brand, the selection and commit
mentt of personnel, and the realization of the brand promise. The corporate com
municationn literature offers corporate branding theories that provide insights into 
thee impact of corporate associations on product evaluations (e.g., Berens, 2004; 
Brown,, 1998; Maathuis, 1999). Positive corporate associations are especially impor
tantt for service providers, since their reputation depends more on company success 
than,, as is the case for manufacturers, on the success of individual products. The 
brandingg literature provides typologies of brand architectures and brand portfolio 
strategiess (e.g., Aaker, 2004a; Kapferer, 1992; Keller, 1998; Laforet & Saunders, 
1994).. Brand extension research offers insights into brand association transfer and 
itss influence factors (e.g., Aaker & Keller, 1990; Boush & Loken, 1991; Park, Milberg, 
&& Lawson, 1991; Sheinin, 1998). Combining knowledge from the three disciplines 
madee it possible to study the way service companies manage their brand port
folios,, which choices can be made, which determinants are important, and which 
effectss can be expected. In turn, the findings of this research project contribute to 
thee literature in the three fields, especially in service branding, corporate brand
ing,, and strategic brand management. 

Thee inventory of typologies and determinants of brand portfolio strategies 
resultedd in an extensive overview of brand portfolio strategies and their influence 
factors.. In addition to the literature describing elements of brand (portfolio) 
strategiess (Bath, Kelley, & O'Donnel, 1998; Franzen, 2000; Kapferer, 1992; Keller, 
1998;; Laforet & Saunders, 1994; Saunders & Guoqun, 1996), the theoretical frame
workk described such elements as brand breadth, brand depth, brand architecture, 
andd brand function in connection to each other and to the brand portfolio 
strategy.. A brand architecture typology has been presented, which, in line with 
Laforett and Saunders (1994), looks at both brand combination and brand promi
nence.. Based on an overview of brand portfolio strategy typologies, a typology has 
beenn presented with the emphasis on the relationship between the corporate 
brandd and the individual brand. The typologies proved to be useful; the strategies 
andd brand architectures were found in the empirical studies, especially in the inter
viewss and the content analysis. 
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Severall authors describe the influence factors of business, marketing, branding, 
andd advertising strategies (Aaker, 1996; Cramer, 1998; Dabic, Schweiger, & 
Strebinger,, 2004; Douglas, Craig, & Nijssen, 2001; Kapferer, 1992; Keller, 1998; 
Kotlerr & Armstrong, 1994; Van Riel, 1994). However, with the exception of the 
studiess of Laforet and Saunders (1999) and Dabic, Schweiger, and Strebinger 
(2004),, no empirical research existed on the determinants of brand portfolio 
strategies.. In addition to the literature, this dissertation presents an overview of 
determinantss as well as an empirical study on the importance and direction of 
thesee determinants in the field of large companies in the Dutch services industry. 
Basedd on the overview of determinants, a checklist was used during the interviews 
withh managers, to discover both explicit and implicit factors influencing the brand 
portfolioo strategy of a company. This instrument proved to be very useful. 

Thee content analysis of advertisements is, to the author's knowledge, the first 
studyy providing insights into brand architecture use in advertising. It describes 
whichh brand architectures are most often used, and, more interestingly, if they are 
usedd in accordance with the brand portfolio strategy of the company. Confirming 
thee findings of Laforet and Saunders (1994), who analyzed product packages, the 
resultss show that companies use various brand combinations, in which the individ
uall brand is the most prominent. The emphasis on brand prominence is important, 
becausee companies not only have to decide which brands to combine, but also 
whichh brand should be the most striking. 

Too investigate the effects of brand portfolio strategies on consumer responses, we 
builtt upon brand extension and corporate branding research (e.g., Berens, 2004; 
Broniarczykk & Alba, 1994; Brown & Dacin, 1997; De Ruyter & Wetzels, 2000; Keller 
&& Aaker, 1992; Maathuis, 1999). Contrary to most studies investigating the rela
tionshipp between (corporate) brands and products, this research emphasizes the 
relationshipp between corporate brands and individual brands. This is in line with 
Biehall and Sheinin's (1998) view that corporate brands influence the evaluations of 
individuall brands. This relationship is, to the author's knowledge, not empirically 
studiedd before. The concept of brand association transfer, which was previously 
definedd as the transfer of (corporate) brand associations to products, was defined 
andd operationalized in the consumer studies as the transfer of corporate brand 
associationss to individual brands. 

Thiss dissertation offers insight to managers in all departments and levels of organi
sationss who are interested in or involved with brands and brand portfolio deci
sions.. The theoretical framework offers an overview of possibilities to structure 
brandd portfolios and to provide products and services with a deliberate brand 
architecture.. Based on the checklist of determinants, companies can decide which 
argumentss can and should be considered before choosing a brand portfolio strat
egy.. During the interviews described in Chapter 5, managers found it difficult but 
usefull to go through the checklist and decide which factors were important. 
Workingg with a checklist rationalizes the decision making process, preventing 
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obviouss factors, tike economies of scales, from being the only factors considered. 
Thee research identifies important determinants according to large service compa
niess and thus offers the possibility to make comparisons with one's own company 
andd brand portfolio. 

Withh regard to the position of brand portfolio management within organisations, 
andd to the structures, activities, and communications concerning the brand port
folioo strategy, this dissertation is, to the author's knowledge, the first to give an 
impressionn based on empirical research. It therefore adds to the idealized visions 
off many authors. Most of the managers interviewed agreed to these visions: brand 
portfolioo strategy concerns the organisation as a whole, and must therefore not 
onlyy be considered by marketing departments but also and especially by organiza
tions'' top levels. Together with managers at business unit levels, a sound brand 
portfolioo strategy should be developed. The next step is to inform everyone within 
thee organisation so that people know their scopes and boundaries. This calls for 
clearr communications about the brand portfolio strategy as well as for the com
mitmentt of top management and all employees. 

Thee research shows that the values of the corporate brand can be transferred to 
individuall brands. Consumers use the corporate brand associations to evaluate 
individuall brands of the company, especially in case of endorsement branding. 
Furthermore,, they think it's important to know which company stands behind a 
brand.. However, they seem to prefer individual brands that are not endorsed. For 
firms,, it is therefore of paramount importance to consider the (desired) effects of 
theirr brand portfolio strategy. This dissertation tries to contribute to the awareness 
thatt strategic brand portfolio management should have a central role within 
organisations,, so that companies more often use deliberate strategies instead of 
implicitt and ad hoc strategies. 

Limitat ionss and suggestions for fu ture research 
Thee aim of this research was to offer insights into the brand portfolio strategies of 
companies,, their determinants and effects. Because of the newness of the subject 
matter,, it was chosen to investigate brand portfolio management from different 
angles.. Desk research and interviews with managers were conducted to study man
agementt processes, strategies, and determinants concerning the brand portfolio 
(sender).. A content analysis was conducted to investigate the translation of brand 
portfolioo strategies into advertising (message). Consumer studies (field experiment, 
experiment,, and survey) were conducted to investigate the effects of brand portfolio 
strategiess on consumer responses (recipient). Because the field of interest in which 
thiss research takes place is relatively new, the research should be considered a 
startingg point, from which further and more specific studies can be conducted, possi
blyy built upon the limitations of this research. The chapters in the empirical part of 
thee book each contain a discussion in which specific limitations are discussed and 
suggestionss for future research are given. Here, some general issues are presented. 

200 0 SUMMARY Y 



Companie s s 
Thee companies selected for the research were large service providers in the temp
ingg market and the financial market. As described in Chapter 1, this choice was 
basedd on a) the fact that services make up for a large part of our society, b) the lack 
off branding research in the field of services, and c) the interesting conditions of 
bothh markets at the start of the research project. The selection of companies has 
twoo limitations. First, it brings up the question whether the findings are represen
tativee for other service companies. Although other service companies may face dif
ferentt market conditions, results show that the environment of the company had 
ann indirect impact on brand portfolio strategy. The other determinants, 'character
isticss of the company' and 'goals of the company', are assumed to apply to compa
niess in general. It would be interesting to see if this assumption is true. Second, are 
thee findings representative for non-service companies, like manufacturers of fast 
moverss and durables? Since it is assumed that products and services share charac
teristicss that can be placed on a continuum, the research is also valuable for com
paniess other than service providers. Based on the view that strategic brand man
agementt does not fundamentally differ between products and services, there was 
noo intention to compare brand portfolio strategies of service companies to non-
servicee companies. Future research may study possible differences to see if this 
vieww is correct. 

Advertisin g g 
Bothh the content analysis and the experiment focused on advertising. As discussed 
inn Chapter 6, there are other means besides advertising to provide information 
aboutt organisations and the interrelationships between their brands, like corpo
ratee communication. However, the desk research, in which corporate sources like 
annuall reports and corporate web sites were studied, yielded little information 
aboutt brand portfolio management. Future research should focus on the question 
whichh communication tools are best suited to provide stakeholders with informa
tionn on brand portfolio matters. It should also be mentioned that this dissertation 
focusess on external communications only. Equally important are internal commu
nicationss directed at employees. Especially for service providers, it is crucial that 
externall and internal brand messages are aligned for it is the employee who 
embodiess the most important brand contact point and who carries out the brand 
promisee to the customer. During the interviews, managers emphazised the com
mitmentt of employees to be of great importance for the implementation and suc
cesss of the brand portfolio strategy. At the same time, there were few attempts to 
communicatee internally about the strategy. Employee acceptance of and commit
mentt to brand portfolio strategy is an undeveloped research area. Future research 
intoo this area is both interesting and necessary for effective implementation of 
brandd portfolio management. 

Consumer s s 
Whichh stakeholders are interested in the brand portfolios of companies? This 
researchh focused on consumers as recipients of messages sent by companies 
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throughh advertising. Chapter 7 shows that consumers are quite interested in the 
companiess behind brands and that company awareness, whether or not acquired 
throughh advertising, leads to brand association transfer between corporate brands 
andd individual brands. However, consumers often do not have a strong relation
shipp with companies and brands. Other stakeholders that do have a relationship 
withh a company, like shareholders and employees, might react differently to the 
brandss of the company. The way other stakeholders respond to the interrelation
shipss of a company's brands is an interesting subject for future research. 

Effect s s 
Withh regard to the effects of brand portfolio strategies, it was chosen to focus on 
effectss on a stakeholder level, especially on consumer responses. On this level, 
knowledgee and associations were studied. Future research might elaborate on the 
effectss of brand portfolio strategies on actual behaviour. 

Thee consumer research studied the influence factors company awareness and fit. 
Theree are of course other factors influencing brand association transfer, like con
sumerr involvement and expertise. Both in the brand extension literature and in the 
corporatee branding literature a number of factors are studied, which may also 
yieldd valuable insights when applied to the relationship between corporate brands 
andd individual brands. 

Thee focus on effects on consumer responses brings up two other limitations. First, 
consumerss are, as mentioned before, not the only stakeholders influenced by 
brandd portfolio strategies. Second, effects may take place at other levels. Chapter 
44 presented, besides the stakeholder level, a management level and a market level. 
Onn a management level, a deliberate brand portfolio strategy leads to a clear 
overvieww of the brands, products and services of the company, which makes it eas
ierr for top management to make investment decisions. Effects on a market level 
are,, for example, market shares, sales, returns, and brand equity. Although knowl
edgee about the influence of brand portfolio strategies on these aspects would be 
valuablee to companies, it is unclear how brand portfolio strategy affects them. The 
lackk of a generally accepted way of measuring the brand equity of one brand, 
leadss to believe that it will take a long time to find a way of measuring the brand 
equityy of a portfolio full of brands. Developing brand equity measurements of 
individuall brands as well as brand portfolios is a challenge for future research. 
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Pointt Logic 

Postbank k 

PPGG H/J WT 

Publicis s 

Rabobank k 

Radioo 538 

Randstad d 

Reclamee Adviesbureau Perspektief B.V. 

Researchh International Nederland 

R&MM Matr ix B.V. 
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Robecoo Groep 
RVS S 
Sanomaa Uitgevers 
Saraa Lee H&BC Nederland 
Spark k 
SPOT T 
StarcomStarcom Netherlands 
STERR Research and Development 
S-W-H H 
TBWAA / Company Group 
Teamm Vier Markt-/Opinieonderzoek B.V. 
Testt Systems Nederland 
T-Mobile e 
TNSS NIPO 
TPGG Post 
Trendbox x 
Ubachss Wisbrun 
Unileverr Bestfoods 
Universall Media 
Vann Walbeek Etcetera 
VEA A 
Veldkamp/Marktonderzoek k 
Viacomm Outdoor 
Vodafone e 
VODWW Marketing 
Youngg & Rubicam Amsterdam 
Zenithh Optimedia 
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Sticht ingg Wetenschappel i jk Onderzoek Commerciële Communicat ie (5WOCC) 

werdd t ien jaar geleden (in 1995) opger icht door Giep Franzen en Jan van 

Cui lenburgg en is gel ieerd aan de a fde l ing Communicat iewetenschap van de 

Universitei tt van Amsterdam. SWOCC ziet het als haar missie om kennis over de 

roll van merken in het consumentengedrag en de we rk ing van commerciële 

communicat iee (verder) te vergro ten . SWOCC verr icht daar toe wetenschappel i jk 

onderzoek,, brengt publicaties ui t en organiseert lez ingen over relevante 

on tw ikke l i ngenn en trends. SWOCC werk t ten behoeve van haar begunstigers. 

Opp d i t momen t te l t SWOCC ongeveer honderd begunstigers, waaronder 

reclamebureaus,, marktonderzoekbureaus, adverteerders, uitgevers en 

belangenn behar t igende veren ig ingen. 

SWOCCC verr icht geen onderzoek voor indiv iduele opdrachtgevers, we l kunnen 

ondernemingenn onderzoeksprojecten adopteren . 

Directeurr van SWOCC is dr. Edith Smit. Tot de huid ige onderzoeksstaf van 

SWOCCC behoren: drs. Charlot te Blom, drs. Kim Cramer, drs. Anna Gi l ing, 

drs.. Renske van Oosterom en drs. Tamara van der Peet. Het bestuur van SWOCC 

bestaatt uit prof. Giep Franzen, prof. dr. Peter Neijens en prof. dr. Klaus Schönbach 

Voorr meer in fo rmat ie kunt u contact opnemen met: drs. Anna Gi l ing, 

pro jectcoörd inatorr SWOCC, Kloveniersburgwal 48, 1012 CX Amsterdam, 

te l :: (020) 525 35 90, fax: (020) 525 36 8 1 , e-mail : info@swocc.nl 

mailto:info@swocc.nl
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