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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. 

33 3 



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) 
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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 
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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 

CM M 

CMM + 
submerk k 

CMM + 
label l 

CM M 

CMM + IM 

I I 
CMM + IM 

+ + 
submerk k 

CMM + IM 

I I 
CMM + IM 

+ + 
submerk k 

++ l< mei i 

CM M 

IM M 

I I 
IM M 
+ + 

submerk k 

IM M 

I I 
IM M 
+ + 

submer k k 

++ Ie D e i i 

M o n oo merkst ra teg ie Endorsement strategi e 

CMM = corpora te merk; IM = indiv idueel merk . 

Mult ii  merkstrategi e 
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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. 

51 1 



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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