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Eenn inventarisati e van 
determinante n n 
Inn het vorige hoofdstuk is een raamwerk geschetst dat inzicht geeft in verschillende 
merkportfoliostrategieënn en aanverwante begrippen als merkbreedte, merkfunc-
tiee en merkarchitectuur. Het raamwerk kan worden gebruikt om merkportfolio-
strategieënn van ondernemingen te beschrijven. Zoals in de inleiding is vermeld, is 
hett doel van het onderzoek niet alleen merkportfoliostrategieën van ondernemin-
genn te beschrijven, maar ook te achterhalen waarom deze merkportfoliostrate-
gieënn worden gebruikt. Op basis van een literatuurstudie is een inventarisatie 
gemaaktt van de factoren die mogelijk van invloed zijn op de merkportfoliostrate-
gie.. In dit hoofdstuk worden deze determinanten behandeld. De determinanten 
wordenn in drie categorieën gepresenteerd: karakteristieken van de onderneming, 
doelenn van de onderneming en omgeving van de onderneming. Van sommige 
determinantenn wordt verwacht dat ze, als ze een belangrijke rol spelen, tot een 
specifiekee merkportfoliostrategie leiden. 

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

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

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

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

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

dann met multi branding. 

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

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

mett multi branding. 

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

Fit t 

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

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

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

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

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

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

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

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

Engelsenn & Hurts, 2001). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Levenscyc lu s s 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

te rugt rek t . . 

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

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

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

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

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

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

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

productenn en diensten van de onderneming promoot . Dit levert schaalvoordelen 

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

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

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

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

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

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

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

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

cat iebudgett moeten worden vrijgemaakt. Er worden dan geen schaalvoordelen 

behaald. . 

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

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

ding. . 

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

Merkassociatiee transfer houdt in dat product- of merkevaluaties worden beïnvloed 

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

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

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

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

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

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

Eenn prominent aanwezig corporate merk vergroot het merkassociatie transfer 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dienstenn een eigen merknaam. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figuurr 3.2 Determinante n van merkportfoliostrategieë n 

Karakteristieke n n 
vann de onderneming 

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

I I 

Doele nn (gewenst e effecten ) 
vann de onderneming 

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

MERKPORTFOLIO O 
STRATEGIE E 

t t 
Omgevin g g 

vann de onderneming 
(micro/macro) ) 

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

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

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

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

merkportfoliostrategie). . 
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