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

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

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

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

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

83 3 



Boxx 5.1 Samenvattin g van determinante n in de l iteratuu r 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.22 Methode 

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

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

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

ken. . 

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

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

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

hethet bedrijf ook sturend gaat worden bij toekomstige beslissingen." 

Tabell 5.1 Geïnterviewden 

Geïnterviewde e 

Tenn tijde van het inter-

vieww werkzaam bij: 

Functiee ten tijde van het 

interview: : 

Mw.. M. van Balen 

Dhr.. R. Bickel 

Dhr.. W. Davidse 

Dhr.. B. van Gessel 

Dhr.. A. Gobes 

Dhr.. M. van Hemele 

Mw.. W. Hofman 

Dhr.. A. Jongsma 

Dhr.. Z. Kroese 

Dhr.. P. Kruyt 

Dhr.. J. Langman 

Dhr.. W. van der Pol 

Mw.. C. Rustema 

Dhr.. A. Veraart 

Dhr.. R. Verhaar 

Dhr.. H. Vink 

Dhr.. R. Wittenberg 

Dhr.. H. Zwarts 

Fortis s 

Univé é 

Vedior r 

ABNN AMRO 

DLNO O 

Creyf's s 

Aegon n 

USG G 

F.. van Lanschot Bankiers 

Dee Goudse 

AXA A 

Achmea a 

Start t 

Rabobankk Groep 

INGG Groep 

Manpower r 

Adecco o 

Randstad d 

Seniorr advisor brand management 

Hoofdd marketing services/Manager 

strategie e 

Managerr strategische marketing 

Headd of group brand management 

Brandd manager corporate communi-

cation n 

Afgevaardigdd bestuurder (CEO) 

Hoofdd reclame 

Directiesecretaris s 

Hoofdd marketing & communciatie 

Hoofdd marketing 

Managerr externe communicatie 

Adjunctt directeur 

Corporatee brand manager 

Communicatieprojectmanagerr merk-

portfoliomanagement t 

Brandd manager Central Europe & The 

Netherlands s 

Algemeenn directeur 

Marketingg manager 

CEO O 

Hoewell een gestructureerde vragenlijst werd gebruikt, hadden de interviews een 

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

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

overr het merkportfoliomanagement van de onderneming. Ten eerste was niet 

altijdd direct duidelijk welke eenheden door de onderneming precies als merken 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.33 Resultate n 

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

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

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

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

fo l iomanagementt aankijken en de 

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

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

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

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

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

merkport fo l iostrategieënn word t gedacht. 

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

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

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

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

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

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

gebrekk aan aandacht voor de merkportfol iostrategie en probeerden een groeiend 

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

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

merkpor t fo l iomanagement . . 

Tabell 5.2 Antwoorde n met betrekkin g to t merkportfoliomanagemen t 

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

Groeiendd bewustzijn (n = 10)a 

Ontwikkelingg in merkportfoliodenken (n = 18) 

Officiëlee functie (n = 18) 

Benoemingg merkportfoliostrategie (n = 18) 

Activiteitenn met betrekking tot merkportfoliostrategie (n = 18) 

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

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

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

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

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

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

beleid.. Opvallend is dat ondernemingen 

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

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

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

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

toekomsttoekomst wel. Een beetje zo." ken en verzekeraars bleken, volgens de 
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managers,, drie ondernemingen (27%) zich totaal niet bezig te houden met het 

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

ondernemingenn (57%). 

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

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

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

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

ondernemingenn die zich daadwerkel i jk met 

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

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

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

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

den,, gevraagd naar het moment waarop 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nemingenn zetten speciale projectteams in om de merkportfoliodiscussie aan te 

wakkerenn of organiseerden conferenties en strategiebijeenkomsten om het vol tal-

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

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

enn communicatie van verschillende business units met eigen merken aansluiten bij 

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

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

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

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

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

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

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

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

mingenn deden de geïnterviewde mana-

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

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

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

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

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

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

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

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

managerss aan de Raad van Bestuur 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inn de desk research niet al t i jd mogeli jk 

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

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

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

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

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

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

merken."merken." endorsement door het corporate merk 

duidel i jkerr werd. Figuur 5.1 is een voor-

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

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

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

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

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

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

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

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

merkk van Rabobank Nederland en Robeco te z i jn1 . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

anderee managers waren zich niet 

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

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

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

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

werdd als verklaring gegeven dat het 

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

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

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

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

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

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

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

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

Figuurr 5.3 Gemiddel d merkportfoli o 

PC1 1 

IM M 

IM M 

CM M 

PC2 2 

IM M 

PC3 3 

IM M 

IM M 

PC4 4 

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

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

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

22 Ten behoeve van de overzichtelijkheid zijn submerken en labels buiten beschouwing gelaten. 
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Figuurr 5.4 Figuur 5.5 
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gerss die eerder aangaven dat er binnen de onderneming in termen van merkport-
foliostrategieënn wordt gedacht. De merkportfoliostrategieën werden als volgt 
benoemd:: 'één merkbeleid', 'monoliet niveau', 'monolitisch branded', 'monoli-
tisch',, 'branded', 'meermerkenstrategie', 'multi branding' en 'multi niche strate-
gie'.. Als we de door de managers expliciet benoemde merkportfoliostrategieën 
vergelijkenn met de merkportfoliostrategieën zoals in het theoretisch raamwerk 
(ziee hoofdstuk 2), zien we dat de eerste vier strategieën corresponderen met mono 
brandingg en de laatste vier met multi branding. 

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

dee managers en vertaald naar typologie 
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basiss  van desk researc h (stap 1) 

Multi i 

Multi i 

Multi i 

branding g 

brandingg & 

branding g 

Monoo branding 

Multi i 

Multi i 

Multi i 

Multi i 

Multi i 

Multi i 

Multi i 

Multi i 

Multi i 

brandingg & 

branding g 

branding g 

brandingg & 

brandingg & 

brandingg & 

brandingg & 

branding g 

branding g 

Endorsement t 

Endorsement t 

Multi i 

Multi i 

branding g 

branding g 

Multii branding & 

endorsement t 

endorsement t 

endorsement t 

endorsement t 

endorsement t 

endorsement t 

endorsement t 

Explicie tt  doo r manager s 

benoemd ee merkport -

foliostrategi ee (stap 2) 

Eénn merkbeleid 

--
Branded d 

--

Meermerkenstategie e 

Monoliett niveau 

Monolitischh branded 

Multii branding 

Monolitisch h 

Multii niche strategie 

Merkportfoliostrategi e e 

vertaal dd naar typologi e 

(stapp 3) 

Multii branding 

Multii branding 

Multii branding 

Multii branding 

Endorsement/multii branding 

Endorsement/multii branding 

Endorsement/multii branding 

Endorsement/multii branding 

Endorsement t 

Endorsement t 

Multii branding/endorsement 

Multii branding/endorsement 

Multii branding/endorsement 

Multii branding/endorsement 

Multii branding/endorsement 

Multii branding/endorsement 

Multii branding 

Endorsement/multii branding 

-- = merkportfoliostrategie niet expliciet benoemd door geïnterviewde manager 

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

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

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

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

ledigg of verkeerd geschetste merkportfol io 's. 

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

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

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

fol iostrategiee vaak een aspiratief ele-

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

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

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

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

representeert.. Een onderneming met 

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

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

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

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

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

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

Werkk nemersbet rok ken he id 

Funct ione lee f i t 

5ymbol ischee f i t * 

Segmenta t iee * 

Merkassoc iat iee t ransfer 

tussenn co rpo ra te merk 

enn d iensten * 

Ris icovermi jdenn * 

Werknemerss aan t rekken 

His tor iee * 

Merkassoc ia t iee t rans fer 

tussenn co rpo ra te merk en 

ind iv iduee ll merk * 

Schaalvoordelen n 

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

Levenscyclus s 

Z i ch tbaa rhe idd op de 

f i nanc ië lee mark t * 

M a t ee van cent ra l isa t ie 

Long- te rmm ownersh ip * 

Brandd equ i ty aangekocht 

merk k 

In te rnee compe t i t i e 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

Mon o o 

13 3 

29 9 

39 9 

14 4 

16 6 

27 7 

37 7 

12 2 

8 8 

37 7 

39 9 

3 3 

22 2 

27 7 

11 1 

37 7 

19 9 

20 0 

18 8 

35 5 

6 6 

50 0 

24 4 

25 5 

10 0 

63 3 

39 9 

53 3 

8 8 

64 4 

21 1 

25 5 

25 5 

17 7 

Endorsemen t t 

40 0 

37 7 

39 9 

40 0 

16 6 

49 9 

21 1 

53 3 

40 0 

33 3 

39 9 

37 7 

33 3 

40 0 

39 9 

37 7 

22 2 

56 6 

33 3 

39 9 

52 2 

14 4 

45 5 

25 5 

42 2 

25 5 

17 7 

28 8 

42 2 

22 2 

44 4 

25 5 

33 3 

67 7 

Mult i i 

47 7 

34 4 

22 2 

46 6 

68 8 

24 4 

42 2 

35 5 

52 2 

30 0 

22 2 

60 0 

45 5 

33 3 

50 0 

26 6 

59 9 

24 4 

49 9 

26 6 

42 2 

36 6 

31 1 

50 0 

48 8 

12 2 

44 4 

19 9 

50 0 

14 4 

35 5 

50 0 

42 2 

17 7 

Totaa l l 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

(n (n 

(n (n 

( l l 

(n (n 

(n (n 

(n (n 

(n (n 

(n (n 

(n (n 

(n (n 

(n (n 

( i i 

(n n 

(n (n 

(n (n 

(n (n 

(n (n 

(n n 

(n (n 

(n (n 

(n (n 

(n (n 

(n n 

(n (n 

(n n 

(n n 

(n n 

(n n 

(n n 

(n n 

(n (n 

(n (n 

(n n 

[n [n 

== 15) 

== 41) 

== 18) 

== 35) 

== 19) 

== 37) 

== 19) 

== 34) 

== 25) 

== 30) 

== 26) 

== 30) 

== 27) 

== 30) 

== 28) 

== 27) 

== 27) 

== 25) 

== 33) 

== 23) 

== 33) 

== 22) 

== 38) 

== 16) 

== 40) 

== 16) 

== 41) 

== 16) 

== 38) 

== 14) 

== 34) 

== 12) 

== 52) 

== 6) 

Score3 3 

73 3 

66 6 

66 6 

63 3 

55 5 

53 3 

53 3 

49 9 

48 8 

41 1 

40 0 

30 0 

29 9 

28 8 

27 7 

26 6 

10 0 

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

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

vu ld i gdd met 100 (%). 

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

pp < .05 (zie b i j lage 3 voor de chi-kwadraatscores). 

100 0 MERKPORTFOUOMANAGEMENT ,, STRATEGIEËN EN DETERMINANTEN IN DE PRAKTIJ K 



t ie '' (10%). Dat deze determinanten in het algemeen belangri jk werden gevonden, 

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

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

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

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

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

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

kenheidd niet gerelateerd aan een 

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

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

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

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

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

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

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

rijkk zijn voor werknemers om zich 

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

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

veranderingen. . 

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

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

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

f i tt belangri jk werd gevonden, 

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

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

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

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

geenn rol speelde, werd mono bran-

dingg het meest toegepast. 

Endorsementt branding werd in beide gevallen gebruikt . Enkele managers gaven 

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

instantiee afwi jkende diensten toch onder de corporate merknaam konden worden 

gepresenteerd. . 

Symbo l i s ch ee f i t 

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

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

stenn vooral mul t i branding 

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

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

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

vakerr endorsed, dan indiv idu-

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

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

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

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

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

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

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

eenn nieuw merk aan het merk-

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

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

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

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

aantrekkel i jkk voor ondernemin-

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

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

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

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

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

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

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

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

gebruiken,, eventueel in combinatie 

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

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

geldaangeldaan toevertrouwen." gi e het mees t voor . 

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

Risicovermijdenn heeft te maken met het niet overdragen van merkassociaties. 

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

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

reputat iee van de onderneming. De 

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

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

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

ontvangen,, men liever niet het 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behoeftee werknemers aan te trek-

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

tegie. . 

His to r i e e 

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

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

verwacht,, gebruikten ondernemin-

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

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

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

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

werdd vaker een mul t i merkstrate-

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

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

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

den,, werd de endorsement strategie 

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

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

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

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

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

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

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

ookk met een klein budget toch een krachtige merkcommunicatie kon worden 

gevoerd.. Dit gold in mindere 

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

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

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

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

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

denn dan niet voldoende kun-

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

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

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

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

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

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

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

dee globalisering van de economie st imu-

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

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

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

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

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

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

merkstrategie. . 

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

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

kann prof i j t hebben van de brand equity 

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

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

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

gekoppeld.. In de volwassenheidsfase is 

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

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

makenn wa t de dienst inhoudt . 

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

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

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

aandeelhouders,, maar ook om aantrek-

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

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

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

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

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

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

mult ii en de endorsement strategie. 

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

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

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

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

brandingg of endorsement. In meer cen-

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

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

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

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

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

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

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

mingg langdur ig dezelfde aan-

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

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

di tt beschouwd als long-term 

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

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

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

tegiee dan van de andere merkport fo l iostrategieën. 

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

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

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

kochtee merken of en welke mer-

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

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

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

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

marktt als met de medewerkers 

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

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

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

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

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

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

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

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

resultaatt per afdel ing en dus ook 

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

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

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

vondenn bijna alle geïnterviewden doelstelling passen." 

hett st imuleren van interne com-

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

bepaaldee merkport fol iostrategie te hanteren. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Karakteristieke n n 
vanvan de onderneming 

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

Doele nn (gewenst e effecten ) 
vanvan de onderneming 

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

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

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

44
MERKPORTFOLI O O 

STRATEGIE E 

Omgevin g g 
vann de onderneming 

(micro/macro) ) 

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

Vett gedrukt = determinant is tijdens de interviews belangrijk gebleken. 

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

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

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

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

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

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

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

Dee resultaten van deze studies moeten in het licht worden gezien van de nieuw-
heidd van het fenomeen merkportfoliomanagement in een marktsector die zich 
relatieff kort met strategisch merkmanagement bezighoudt. Dit verklaart wellicht 
waaromm merkportfoliomanagement in veel van de onderzochte ondernemingen 
nogg een onderontwikkeld fenomeen is en waarom het lastig was voor sommige 
managerss over de relaties tussen merken te vertellen. Hoewel het besef groeit dat 
hett strategisch managen van merken in relatie tot elkaar voordelen kan opleveren, 
iss het bewustwordingsproces nog in volle gang. Dit wordt onder andere geïllus-
treerdd door het ontbreken van een formele verantwoordelijkheid. Veertien van de 
achttienn ondernemingen hadden geen formeel verantwoordelijke voor het merk-
portfolio.. Zo'n verantwoordelijkheid diende volgens de meeste managers bij het 
topmanagementt te liggen. Sommige managers gaven bovendien aan dat het 
merkdenkenn binnen de onderneming naar hun mening te wensen overliet. 
Wanneerr een onderneming niet merkgericht handelt, is merkportfoliomanage-
mentt over het algemeen geen issue. Wellicht komt dit onderontwikkelde merk-
denkenn als reden van het onderontwikkelde merkportfoliodenken boven water, 
omdatt de studie is uitgevoerd onder dienstverlenende ondernemingen. Zoals in de 
inleidingg van dit proefschrift is aangegeven, zijn dienstverleners zich in vergelij-
kingg tot fabrikanten berekkelijk laat gaan bezighouden met 'branding'. Toch mag 
wordenn aangenomen dat, nu het moderne merkdenken al enkele decennia in ont-
wikkelingg is, de topondernemingen op het gebied van bankzaken, verzekeren en 
uitzendenn inmiddels redelijk ontwikkeld zijn op merkgebied en de inhaalslag ten 
opzichtee van fabrikanten hebben gemaakt. Het feit dat het merendeel van de 
ondernemingenn volgens de geïnterviewden wel degelijk strategisch merkmanage-
mentt bedreven, onderschrijft deze veronderstelling. 
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