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

4.11 Route s van merkassociati e transfe r 
Onderzoekerss zijn het er over eens dat consumentenevaluaties van producten 
enn diensten worden beïnvloed door ondernemingsassociaties, ofwel het 'corpo-
ratee image'. Dit proces wordt 'brand value transfer' of 'merkassociatie transfer' 
genoemdd (o.a. Brown & Dacin, 1997; Keiler & Aaker, 1992; Wansink, 1989; Yoon et 
al.,, 1993). Maathuis (1999) onderscheidt drie 'brand value transfer routes': 1) tus-
senn producten van dezelfde onderneming, 2) tussen onderneming en product en 3) 
tussenn onderneming en business unit. Bij de eerste route vindt merkassociatie 
transferr plaats tussen producten of diensten van dezelfde onderneming. Als een 
consumentt de kwaliteit van zijn Sony televisie positief waardeert, neemt hij 
gemakkelijkk aan dat de kwaliteit van een hi-fi installatie van Sony ook goed is, 
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omdatt de producten via de corporate merknaam aan elkaar zijn verbonden. Dit 
process van merkwaarde-overdracht heet horizontale merkassociatie transfer (zie 
figuurr 4.1). 

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

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

corporatee merk 

verticalee merkassociatie transfer 
(routee 2) 

productt A ^  product B 

o o horizontalee merkassociatie transfer 
(routee 1) 

Bijj de derde route van Maathuis (1999) vindt de merkassociatie transfer plaats tus-
senn de onderneming en haar business units. Ondernemingsassociaties worden 
gekoppeldd aan business units en andersom. Deze route heeft niet alleen impact op 
externee stakeholders, maar is ook belangrijk voor werknemers van de business 
unit.. Zoals ook in hoofdstuk 3 aan de orde kwam, kunnen werknemers zich identi-
ficerenn met de eigen business unit (individuele merk), de overkoepelende organi-
satiee (corporate merk), of met beide (Kok, 1997; Schuirink, 2000). De associatie 
transferr tussen corporate merk en business unit (route 3) is ook een vorm van ver-
ticalee merkassociatie transfer. Het onderzoek van Maathuis (1999) met betrekking 
tott route drie gaat vooral in op de waarde van het corporate merk voor business 
unitt managers. In dit proefschrift worden, zoals in hoofdstuk 2 beschreven, de 
merknamenn van business units (ofwel divisiemerken) beschouwd als individuele 
merkenn van de onderneming. Zo worden Tempo Team en Yacht beschouwd als 

68 8 EFFECTENN VAN MERKPORTFOUOSTRATEGIEÈN: MERKASSOCIATIE TRANSFER 



individuelee merken van de onderneming Randstad. In feite volgt het onderzoek 
naarr de merkassociatie transfer tussen corporate merk en individueel merk dan 
ookk de derde route. De focus ligt echter niet op de identificatie en drijfveren van 
businesss unit managers, zoals bij Maathuis (1999), maar op de merkassociatie 
transferr tussen corporate merk en individueel merk in het hoofd van de consu-
ment,, vergelijkbaar met onderzoek naar de merkassociatie transfer tussen onder-
nemingg en producten (route 2). Figuur 4.2 illustreert de verticale merkassociatie 
transferr (route 3) tussen het corporate merk (Sony) en de individuele merken 
(PlayStationn en Vaio). Het verschil met figuur 4.1 is dat het hier niet gaat om pro-
ducten,, maar om merken. De horizontale merkassociatie transfer tussen de indivi-
duelee merken zou een vierde route kunnen worden genoemd. Deze route bestaat 
alleenn als bekend is dat de individuele merken via het corporate merk aan elkaar 
zijnn verbonden. 

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

corporatee merk 

verticalee merkassociatie transfer 
(routee 3) 

induvidueell merk A <  individueel merk B 

PlayStation n 
horizontalee merkassociatie transfer 

(routee 4) 

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

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

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

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

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

Brand d 
Representation n 

Product-relatedd Attributes 

SS Brand-related Attributes 

Consumer-related d 
Attributes s 

Productt Characteristics 

Productt Usage 

Brandd Personification 

Organization n 

Advertising g 

Attitudess & Purchase 
Behavior r 

Brandd Identifiers 

Pricee / Quality 

Personall Reference 

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

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

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

4.33 Merkassociatie transfer in een associatief 
netwerk k 

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

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

4.3.11 Associatie f lere n 
Dee associatieve netwerk theorie is de basis voor onder andere de theorie van asso-
ciatieff leren. Associatief leren is de capaciteit om te leren hoe fenomenen aan 
elkaarr zijn gerelateerd (Shanks, 1995). Er zijn twee vormen van associatief leren: 
'klassiekee conditionering' en 'operante conditionering'. Bij de laatste vorm wordt 
gedragg aan- of afgeleerd, omdat ervoor wordt beloond of bestraft. Dit gebeurt in 
dee merkenpraktijk wanneer merkgebruik leidt tot positieve of negatieve ervarin-
genn (Van Raaij & Antonides, 2000). Bij klassieke conditionering worden twee feno-
menenn herhaaldelijk gezamenlijk ervaren. Doordat associaties steeds samen wor-
denn opgeroepen en daardoor sterker worden, is uiteindelijk slechts één fenomeen 
nodigg om de associaties bij beide fenomenen op te roepen. Reclame maakt 
gebruikk van deze vorm van associatief leren door merken te koppelen aan posi-
tievee stimuli, zoals muziek, beroemdheden en voordelen van productgebruik 
(Stuart,, Shimp, & Engle, 1987). Uit onderzoek is gebleken dat zelfs onbekende 
merkenn door middel van klassieke conditionering positieve associaties oproepen, 

73 3 



nadatt zij zijn gekoppeld aan positieve visuele stimuli (Grossman & Till, 1998; 
Shimp,, 1991; Van Osselaer & Alba, 2000). Bij co-branding (het koppelen van twee 
merken)) treedt hetzelfde effect op; de associaties van beide merken beïnvloeden 
dee consumentenevaluaties (Washburn, Till, & Priluck, 2000, 2004). Ook wanneer 
hett corporate merk en het individuele merk steeds samen worden gepresenteerd 
(inn een endorsement strategie), treedt klassieke conditionering op; corporate én 
individuelee merkassociaties worden opgeroepen en beïnvloeden de merkevaluatie 
wanneerr men wordt geconfronteerd met één van de merken. Dit verklaart het 
process van merkassociatie transfer. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

conceptenn die steeds samen worden gepresenteerd in het geheugen aan elkaar 

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

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

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

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

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

senn geformuleerd. 

Interactiehypothesee (zie f iguur 4.4): 

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

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

gepercipieerdee f i t . 

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

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

hett individuele merk en het corporate merk. 

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

merk,, hoe groter de merkassociatie transfer. 

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

Figuurr 4.6 Conceptuee l mode l 
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