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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. 

13 3 



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 
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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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