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Samenvatting 

Volgens Van den Bosch, de Jong, en Elving (2005) is de corporate visual identity 

(CVI) het meest tastbare middel voor bedrijven om hun identiteit te communiceren naar haar 

stakeholders. Het logo is een van de meest invloedrijkste elementen binnen de CVI (Hynes, 

2008). Naast het logo zijn er ook verbale componenten binnen de CVI. Een van deze 

componenten is de slogan. Kohli, Leuthesser en Suri (2007) beweren dat slogans net als 

logo’s kunnen bijdragen aan een hogere mate van herkenning, positievere associaties en 

gunstige attitude van stakeholders ten opzichte van de organisatie. Het doel van het 

onderzoek, afgeleid van de bovenstaande bewering, was om de invloed van de slogan te 

testen. De onderzoeksvraag luidde als volgt: “In hoeverre hebben de slogan en het logo 

invloed op de herkenning, associaties, fit van de kernwaarden en attitude?”. Een experiment 

werd opgezet waaraan Nederlandse participanten hebben deelgenomen. De participanten 

werden onderverdeeld in twee groepen. Één groep kreeg alleen logo’s te zien en de andere 

groep logo’s met slogans erbij. De gebruikte logo’s en slogans in dit onderzoek waren van de 

organisaties Puma, Nike en Adidas. Er is onderzocht of de slogan een positief effect had op de 

herkenning van het logo, de herkenning van de organisatie, logo attitude en merk attitude. 

Daarnaast werd onderzocht of de slogan een positief effect had op de fit tussen de 

merkassociaties en de authentieke kernwaarden. De authentieke kernwaarden werden ook 

expliciet aan de participanten voorgelegd om de fit met de organisatie te beoordelen. Uit het 

onderzoek is gebleken dat het effect van de slogan op de bovengenoemde afhankelijke 

variabelen over het algemeen niet significant is. De resultaten kunnen de invloed van de 

slogan niet bevestigen. Er is meer onderzoek nodig naar het effect van slogans op 

bovengenoemde afhankelijke variabelen.  

 

Sleutelwoorden: Corporate visual identity, Logo, Slogan, herkenning, associaties, fit 

kernwaarden, attitude. 
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Introductie 

Volgens Van den Bosch et al. (2005) is de corporate visual identity (CVI) het meest 

zichtbare en concrete middel voor een organisatie om haar identiteit te communiceren naar 

haar stakeholders. Van den Bosch et al. (2005) noemen het logo, lettertype, kleur en slogan 

als elementen van de CVI. Hynes (2008) voegt nog een element hieraan toe, de bedrijfsnaam. 

 Hynes (2008) beschrijft het logo als één van de belangrijkste componenten van de 

CVI. Het logo dient als een middel om de identiteit te communiceren en is een 

kwaliteitsaanwijzing. Daarnaast kan het logo ingezet worden om de reputatie te verbeteren of 

om een competitief voordeel te creëren. Danesi (2006) bekijkt de invloed van het logo vanuit 

het publiek. Logo’s worden door mensen herkend als een aspect uit het dagelijks leven 

(iconische associatie). Daarnaast associëren mensen het logo met gebeurtenissen en aspecten 

van vroeger (mythische associatie). Van Hooft, Wiskerke en Brink (2007, p. 18) stellen dat 

‘Specialisten zijn het er bovendien over eens dat logo’s, als visuele stimuli, bij het beoogd 

publiek positieve gevoelens over de organisatie op moeten wekken. Een aantal van hen meent 

dat logo’s kernwaarden kunnen overdragen’.      

 Uit het artikel van Danesi (2006) blijkt dat het publiek op iconisch- en mythisch 

niveau dingen herkend in logo’s. Naast deze verbondenheid tussen associaties en herkenning 

bestaat er nog een ander verband dat naar voren komt in het artikel van van den Bosch et al. 

(2005). Herkenbaarheid van het logo en reputatie zijn nauw met elkaar verbonden. Wanneer 

mensen het moederbedrijf herkennen achter het logo dan is het mogelijk dat zij eigenschappen 

van het moederbedrijf associëren met het logo. Het herkennen van het moederbedrijf achter 

het logo door mensen wordt door Henderson en Cote (1998) omschreven als ‘‘recall’’. Van 

den Bosch et al. (2005) geven hier een voorbeeld van dat betrekking heeft op Unilever. Deze 

organisatie heeft op al haar producten het logo van het moederbedrijf geplaatst. Hierdoor 

willen zij de eigenschappen van het moederbedrijf overbrengen op het gehele 

productassortiment.           

 Voordat mensen echter een perceptie van het logo en de organisatie hebben en recall 

kan plaatsvinden, moet het logo eerst herkend worden. Henderson en Cote (1998) 

omschrijven het begrip ‘’correcte herkenning’’ als essentieel in het proces van de 

ontwikkeling van perceptie. Correcte herkenning betekent dat mensen zich  herinneren dat ze 

het logo gezien hebben. Henderson en Cote (1998) geven advies aan bedrijven over hoe zij 

deze correcte herkenning kunnen stimuleren. Een logo met een gedenkwaardig ontwerp zal 

eerder herkend worden dan een logo met een minder gedenkwaardig design. Daarnaast is de 
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Gestalt theorie, beschreven door van der Lans et al. (2008), een interessante theorie voor het 

ontwikkelen van een herkenbaar ontwerp. De Gestalt theorie houdt in dat consumenten 

stimuli beter herkennen als ze gemakkelijk te verwerken zijn en om aandacht vragen. Er is 

hier een mogelijk verband tussen de Gestalt theorie en de eerder genoemde ‘‘recall’’.

 Hierboven is beschreven dat herkenning en reputatie nauw met elkaar verbonden zijn. 

Reputaties ontstaan door associaties die mensen met het logo hebben bijvoorbeeld doordat het 

moederbedrijf herkend wordt (Van den Bosch et al., 2005). Er zijn naast deze vorm van 

associaties nog meerdere manieren waarop consumenten associaties baseren. Van Riel, van 

den Ban en Heijmans (2001) onderscheiden twee begrippen die de interpretatie en 

betekenisgeving van het publiek beïnvloeden. Deze worden aangeduid als “extrinsic 

properties” en “intrinsic properties” van een logo. Extrinsic properties komen voort uit 

associaties die gebaseerd zijn op het gedrag van de organisatie in het verleden en de intensiteit 

van de communicatie van de kernwaarden. Intrinsic properties komen voort uit een directe 

confrontatie met het logo. Mensen percipiëren de grafische elementen en vragen zich af wat 

de juiste interpretatie is van het logo. Van Riel et al. (2001) noemen de associaties die 

voortkomen uit de extrinsic properties van het logo referentiële associaties en grafische 

associaties komen voort uit de intrinsieke properties. Saillant detail in het onderzoek van van 

Riel et al. (2001) was dat negatieve associaties werden toegewezen aan respondenten die het 

logo zagen zonder de bedrijfsnaam erbij. De respondenten hadden minder negatieve 

associaties als zij de bedrijfsnaam samen met het logo te zien kregen.    

 De bedrijfsnaam van de organisatie in kwestie in het onderzoek van van Riel et al. 

(2001) had een effect op het karakter (positief/negatief) van de associaties van het logo. 

Hieruit blijkt dat een verbale component dus een effect kan hebben op de perceptie van het 

logo. De verbale component die in dit onderzoek de boventoon voert is de “slogan”. 

 Net als het logo draagt de slogan bij aan het imago, de herkenning en positionering 

van het bedrijf/merk (Kohli et al., 2007). Kohli et al. (2007) stellen dat logo’s het bedrijf niet 

in staat stellen om veel over de organisatie te vertellen. Slogans kunnen dit mankement 

verhelpen, omdat zij kunnen communiceren waar het merk voor staat. Daarnaast wordt 

gesteld dat het logo alleen gemodificeerd wordt, maar geen grote aanpassingen kent. Dit 

wordt gedaan om consistent te blijven.        

 Uit het vorige voorbeeld kwam naar voren dat een slogan ook invloed heeft op de 

strategie van een organisatie. Kohli et al. (2007) benadrukken dit door te stellen dat een 

slogan de intenties van het management laat doorschemeren. Daarnaast beargumenteren zij 

dat slogans het ideale middel zijn om de belangrijkste eigenschappen van de organisatie te 
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communiceren. Hierdoor bevatten slogans de kracht om de associaties van mensen die zij 

hebben met het bedrijf te beïnvloeden. Het onderzoek van Bergkvist, Eiderbäck en Palombo 

(2012) geeft inzicht in de reacties van mensen op verbale componenten. Zij voegden 

“headlines” toe aan advertenties met geïllustreerde metaforen die deels het product 

beschreven of een uitgebreide beschrijving van het product gaven. Uit het onderzoek kwam 

naar voren dat uitgebreide headlines een positief effect hadden op de geloofwaardigheid van 

het belangrijkste voordeel van het product. Er is veel variatie in de associaties van het publiek 

met het merk als er geen headline is, een middelmatige headline is of een uitgebreide headline 

is in de advertenties. De headline moet er vooral voor zorgen dat mensen de hoofdboodschap 

eruit weten te halen. Dit zal gemakkelijker zijn als mensen betrokken zijn bij het bedrijf en 

energie steken in dit cognitieve proces.        

 Uit het bovengeschetste kader blijkt dat er onderzoek is gedaan naar de invloed van 

het logo en de slogan op het imago, herkenning en positionering van het (bedrijf/merk). Van 

Riel et al. (2001) stellen dat een logo slechts in staat is om een gelimiteerde hoeveelheid van 

organisatorische karakteristieken te communiceren. Van der lans et al. (2008) benoemen dat 

de associaties van mensen beïnvloedt kunnen worden door de bekendheid van het merk. Zij 

stellen voor dat vervolgonderzoek rekening moet houden met deze factor. Ook worden 

factoren genoemd die de bekendheid kunnen testen. Deze variabelen zijn betekenis en 

herkenning.            

 Uit onderzoek van Kohli et al. (2007) blijkt dat de slogan meer kan zeggen over 

bedrijfskarakteristieken dan het logo. Dit roept op om te onderzoeken of de slogan ook 

daadwerkelijk een effect heeft op de communicatie van kernwaarden van een bedrijf. 

Daarnaast stellen de geïnterviewde managers uit het onderzoek van Melewar en 

Karaosmanaoglu (2006) dat zij ervan overtuigd zijn dat slogans een krachtig effect hebben op 

de perceptie van de stakeholders over de organisatie.     

 Het theoretische kader dat hierboven is geschetst, heeft ertoe geleidt dat er meer 

onderzoek nodig is naar het effect van de slogan. De onderzoeksvraag die is opgesteld, luidt 

als volgt:  

“In hoeverre hebben de slogan en het logo  invloed op de herkenning, associaties, fit 

 van de   kernwaarden en attitude?” 
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Methode 

 

Materiaal 

De manipulatie in dit experiment werd bewerkstelligd door middel van de twee 

onafhankelijke variabelen “slogan” en “zonder slogan”. Er werden twee vragenlijsten (versie 

1 en versie 2) opgesteld om het experiment uit te voeren. Participanten die versie 1 zagen, 

kregen bij elke vraag een logo te zien en proefpersonen die versie 2 zagen, kregen bij elke 

vraag een logo met slogan te zien. De logo’s waren in beide versies van Puma, Nike en 

Adidas. De keuze voor deze logo’s is gebaseerd op het onderzoek van Forbes (2012) waaruit 

bleek dat de bovengenoemde organisaties een aanzienlijke merkwaarde hebben. Daarnaast is 

de keuze gemaakt voor logo’s van sportorganisaties, omdat sport beoefend kan worden door 

jong en oud, man of vrouw. Het biedt kansen om een grote groep mensen te laten deelnemen. 

De slogans die gebruikt zijn in versie 2 zijn de authentieke slogans van de organisaties. 

Bovendien is er gebruik gemaakt van de authentieke kernwaarden van de organisaties. De 

vragen en de volgorde waarin zij werden getoond, waren in beide versies identiek. Wat er 

bevraagd is en hoe de kernwaarden zijn gebruikt in het experiment is te vinden in de 

instrumentatie sectie. Voor een overzicht van de gebruikte logo’s, slogans en kernwaarden zie 

Appendix 1. De vragenlijst is te vinden in Appendix 2. 

 

Proefpersonen          

 De participanten waren 125 Nederlanders. Van deze 125 participanten hebben 119 

(95.2%) de vragenlijst volledig ingevuld. De volgende gegevens zijn gebaseerd op n = 119. 

Leeftijd, geslacht, opleiding en sociale klasse waren niet van invloed op de selectie. De 

leeftijd van de participanten varieerde van 18 tot 54 jaar (M = 24.71, SD= 8.36; range 18-54). 

Het aantal mannelijke participanten was 41 (32.8%) en het aantal vrouwelijke participanten 

was 78 (62.4%). Het opleidingsniveau van de participanten werd bepaald door vier items. 

Basisonderwijs werd gebruikt als laagste niveau en WO als hoogste niveau. De meeste 

participanten gaven aan dat hun hoogst genoten opleiding WO (51.2%) was en daarna werd 

HBO (32%) het vaakst aangegeven.         

 Bovendien werden er twee controlevragen gesteld om het koopgedrag en sportgedrag 

te meten. Het koopgedrag werd bevraagd door middel van de volgende uiting: “Geef aan 

hoeveel producten u het afgelopen jaar heeft gekocht van het merk dat bij dit logo hoort”. Het 

sportgedrag werd bevraagd door de volgende uiting: “Hoeveel uur per week sport u?”.  

 Het meest frequente antwoord gegeven bij het koopgedrag voor Puma was: “Geen” 
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(80%). Het meest frequente antwoord gegeven bij het koopgedrag voor Nike was “1-2 

producten” (38.4). Het meest frequente antwoord gegeven bij het koopgedrag voor Adidas 

was: “Geen” (48.8%).          

 De frequentieverdeling voor het sportgedrag zag er als volgt uit: Sport nooit (8.8%), 

Sport 1-3 keer (50.4%) en sport meer dan 3 keer (36.0%).     

 Om te kijken of de bovengenoemde kenmerken verschillen tussen de groepen 

proefpersonen die zijn blootgesteld aan de verschillende versies van de vragenlijstlijst zijn een 

aantal statistische toetsen uitgevoerd. Uit de χ2 – toets tussen versie van de vragenlijst en het 

geslacht van de participant bleek er geen verband te bestaan (χ2 (1) = 3.75, p = .053). Uit de χ2 

– toets tussen Versie van de vragenlijst en het opleidingsniveau van de participant bleek er 

geen verband te bestaan (χ2 (3) = 2.17, p = .538). Uit een t-toets voor koopgedrag behorende 

bij de organisatie Puma met als factor versie bleek er geen significant verschil te zijn tussen 

het koopgedrag en versie (t (117) = .27, p = .787). Uit een t-toets voor koopgedrag behorende 

bij de organisatie Nike met als factor versie bleek er geen significant verschil te zijn tussen 

het koopgedrag en versie (t (117) =1.59, p = .115). Uit een t-toets voor koopgedrag behorende 

bij de organisatie Adidas met als factor versie bleek er geen significant verschil te zijn tussen 

het koopgedrag en versie (t (117) =0.07, p = .941). Uit een t-toets voor sportgedrag van de 

participant met als factor versie bleek er geen significant verschil te zijn tussen de leeftijd van 

de participant en versie (t (117) = .13, p = .901). Uit een t-toets voor leeftijd van de 

respondent met als factor versie bleek er geen significant verschil te zijn tussen de leeftijd van 

respondent en versie (t (103.82) = .94, p = .351). 

Onderzoeksontwerp 

Dit onderzoek maakt gebruik van een tussenproefpersoonontwerp. Van alle 

participanten (n = 119) zagen 58 (48.7%) participanten, behorende tot de controlegroep, 

alleen logo’s en 61 (51.3%) participanten, behorende tot de experimentele groep, zagen logo’s 

met slogan. Er is gebruik gemaakt van een posttest only. 
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Instrumentatie         

 Participanten vulden vragenlijsten in om zes afhankelijke variabelen te meten. Het 

operationaliseren van de afhankelijke variabelen wordt hieronder besproken. De variabelen 

zullen besproken worden in de volgorde waarin ze bevraagd zijn.     

 De eerste afhankelijke variabele is “herkenning van het logo’’. Deze variabele werd 

gemeten aan de hand van een ja-nee vraag afgeleid van de manier waarop Henderson en Cote 

(1998) herkenning maten. De vraag luidde als volgt: “Herkent u het bovenstaande logo?’’. De 

betrouwbaarheid van de Herkenning van het logo bestaande uit drie items (HerPuma1, 

HerNike1 en HerAdidas1) was onvoldoende: α = .47.     

 De tweede afhankelijke variabele is “herkenning van de organisatie”. Deze variabele 

werd gemeten aan de hand van een ja-nee vraag  afgeleid van de manier waarop Henderson en 

Cote (1998) herkenning maten. De vraag luidde als volgt: “Herkent u de organisatie achter dit 

logo?”.  De betrouwbaarheid van de Herkenning van de organisatie bestaande uit drie items 

(HerPuma2, HerNike2 en HerAdidas2) was onvoldoende: α = .49.    

 De derde afhankelijke variabele is “merk associaties”. Deze variabele werd gemeten 

aan de hand van een open vraag deels gebaseerd op het onderzoek van van Hooft, Wiskerke 

en Brink (2007). De vraag luidde als volgt: “Welke associaties roept dit logo bij u op?”. De 

open associaties zijn gecodeerd door middel van een handmatige frequentie analyse. Er zijn 

drie kolommen ontworpen. De drie kolommen waren: “Komt overeen” “Synoniem” en “Komt 

niet overeen”. De synoniemen voor de kernwaarden zijn afkomstig van de website 

synoniemen.net.          

 De vierde afhankelijke variabele is “kernwaarden logo”. Kernwaarden logo werd op 

waarde-niveau gemeten voor elke organisatie. De stelling luidde als volgt: “Dit logo staat 

voor de volgende waarden”. De fit van de kernwaarden met de organisatie werd gemeten door 

een zevenpunts Likert-schaal (‘Volledig mee oneens’ – ‘Volledig mee eens’).   

 De vijfde afhankelijke variabele is “attitude logo”. Deze variabele werd opgesplitst in 

“attitude logo Puma” “attitude logo Nike” en “attitude logo Adidas”.  De vraag luidde als 

volgt: “Wat vindt u van het logo?”. Alle drie de attitudes ten opzichte van het logo werden 

gemeten aan de hand van de vijf zevenpunts semantische differentialen (leuk’ – ‘niet leuk’, 

‘goed’ – ‘slecht’, ‘interessant’ – ‘oninteressant’, ‘van hoge kwaliteit’ – ‘van lage kwaliteit’, 

‘onderscheidend’ – ‘niet onderscheidend’) van der Lans et al. (2008). De betrouwbaarheid 

van attitude logo Puma bestaande uit vijf items was goed α = .84. De betrouwbaarheid van 

attitude logo Nike bestaande uit vijf items was goed α = .85. De betrouwbaarheid van attitude 

logo Adidas bestaande uit vijf items was goed α = .87.     
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 De laatste afhankelijke variabele is “attitude organisatie”. Deze variabele werd 

gescheiden in “attitude organisatie Puma” “attitude organisatie Nike” en “attitude organisatie 

Adidas”. De bijbehorende bevraging luidde als volgt: “Geef aan wat u vindt van het merk dat 

bij het logo hoort”. Alle drie de attitudes ten opzichte van de organisatie werden gemeten aan 

de hand van de vier zevenpunts sematische differentialen (‘goed’ – ‘slecht’, ‘leuk’ – ‘niet 

leuk’, ‘plezierig’ – ‘onplezierig’, ‘bruikbaar’ – ‘nutteloos’) van Bergkvist en Rossiter (2009). 

De betrouwbaarheid van attitude organisatie Puma bestaande uit vijf items was goed α = .89. 

De betrouwbaarheid van attitude organisatie Nike bestaande uit vijf items was goed α = .91. 

De betrouwbaarheid van attitude organisatie Adidas bestaande uit vijf items was goed α = .92. 

Procedure           

 Data werd verzameld door middel van een vragenlijst. De vragenlijst is ontwikkeld 

door gebruik te maken van de software van “Qualtrics”. Participanten kregen via 

verschillende platformen zoals Social Media en e-mail een anonieme link toegestuurd die 

gegenereerd was door Qualtrics. Participanten werden gevraagd om op de link te klikken om 

naar de vragenlijst te gaan. Als eerste werd er een introductie getoond aan de participanten 

waarin zij bedankt werden voor hun deelname, de onderzoekers werden geïntroduceerd, de 

werking van de vragenlijst werd besproken, de geschatte tijd van invullen werd geschat, de 

anonimiteit van de participant werd gegarandeerd en mogelijkheid tot eventuele vragen werd 

aangegeven. Vervolgens werd duidelijk aan welke onafhankelijke variabele de participant was 

onderworpen. Bij elke vraag werden eerst drie logo’s getoond of drie logo’s met slogan. Bij 

elke vraag werd gecommuniceerd wat er verwacht werd van de participant bijvoorbeeld “Dit 

logo staat voor de volgende waarden. Klik op de antwoorden van uw keuze”. De vragenlijst 

werd afgesloten door de participanten nogmaals te bedanken voor hun deelname. De 

gemiddelde afname van alle compleet ingevulde vragenlijsten was 7.38 minuten. Het enige 

probleem dat optrad bij het invullen van de vragenlijst was dat participanten per se vijf 

associaties in moesten voeren om verder te kunnen naar de volgende vraag. Dit werd 

aangepast toen participanten dit naar de onderzoekers communiceerden. Daarnaast werden de 

participanten in de gelegenheid gesteld om op ieder moment te stoppen en iedereen mocht 

deelnemen aan het onderzoek. 
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Statische toetsing         

 Herkenning van het logo en herkenning van de organisatie zijn gemeten door middel 

van een Chi-kwadraat. Merkassociaties zijn gecodeerd door middel van een handmatige 

frequentieanalyse. Kernwaarden logo, attitude logo en merk attitude zijn gemeten door middel 

van een t-toets voor onafhankelijke waarnemingen. 
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Resultaten 

Herkenning logo 

Puma             

 Uit de χ2 – toets tussen versie van de vragenlijst en de herkenning van het logo van 

Puma bleek er een significant verband te bestaan (χ2 (1) = 5.76, p = .016). Voor de frequenties 

van de herkenning van het logo verdeeld over de twee versies van de vragenlijst, zie tabel 1.  

 

 

Tabel 1. Frequentieverdeling van de herkenning van het logo van Puma over de twee versies 

 

Herkent u het bovenstaande logo? Versie 1 

met logo 

Versie 2 met logo en 

slogan 

Totaal 

Ja 59 53 112 

Nee 1 8 9 

Totaal 60 61 121 

 

Nike 

Uit de χ2 – toets tussen versie van de vragenlijst en de herkenning van het logo van 

Nike bleek er geen verband te bestaan (χ2 (1) = 0.00, p = .991). Voor de frequenties van de 

herkenning van het logo verdeeld over de twee versies, zie tabel 2.  

 

Tabel 2. Frequentieverdeling van de herkenning van het logo van Nike over de twee versies 

 

Herkent u het bovenstaande logo? Versie 1 

met logo 

Versie 2 met logo en 

slogan 

Totaal 

Ja 59 60 119 

Nee 1 1 2 

Totaal 60 61 121 
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Adidas 

Uit de χ2 – toets tussen Versie van de vragenlijst en de herkenning van het logo van 

Adidas bleek er geen verband te bestaan (χ2 (1) = 0.33, p = .563). Voor de frequenties van de 

herkenning van het logo verdeeld over de versies, zie tabel 3.  

 

Herkenning organisatie 

 

Puma 

Uit de χ2 – toets tussen versie van de vragenlijst en de herkenning van de organisatie 

Puma bleek er geen verband te bestaan (χ2 (1) = 2.32, p = .128). Voor de frequenties van de 

herkenning van de organisatie verdeeld over de versies, zie tabel 4.  

 

Tabel 4. Frequentieverdeling van de herkenning van de organisatie over de twee versies 

 

Herkent u de organisatie achter 

dit logo? 

Versie 1 

met logo 

Versie 2 met logo en 

slogan 

Totaal 

Ja 56 53 109 

Nee 3 8 11 

Totaal 59 61 120 

 

Nike 

Uit de χ2 – toets tussen versie van de vragenlijst en de herkenning van de organisatie 

Nike bleek er geen verband te bestaan (χ2 (1) = 0.359, p = .549). Voor de frequenties van de 

herkenning van de organisatie verdeeld over de versies, zie tabel 5. 

 

Tabel 3. Frequentieverdeling van de herkenning van het logo van Adidas over de twee              

versies 

 

Herkent u het bovenstaande logo? Versie 1 

met logo 

Versie 2 met logo en 

slogan 

Totaal 

Ja 55 54 109 

Nee 5 7 12 

Totaal 60 61 121 
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Tabel 5. Frequentieverdeling van de herkenning van de organisatie over de twee versies 

 

Herkent u de organisatie achter 

dit logo? 

Versie 1 

met logo 

Versie 2 met logo en 

slogan 

Totaal 

Ja 58 60 118 

Nee 2 1 3 

Totaal 60 61 121 

 

Adidas 

Uit de χ2 – toets tussen versie van de vragenlijst en de herkenning van de organisatie 

Adidas bleek er geen verband te bestaan (χ2 (1) = 0.506, p = .477). Voor de frequenties van de 

herkenning van de organisatie verdeeld over de versies, zie tabel 6. 

 

Tabel 6. Frequentieverdeling van de herkenning van de organisatie over de twee versies 

 

Herkent u de organisatie achter 

dit logo? 

Versie 1 

met logo 

Versie 2 met logo en 

slogan 

Totaal 

Ja 52 51 103 

Nee 7 10 17 

Totaal 59 61 120 

 

Open associaties 

In tabel 7 zijn de frequenties weergegeven van de handmatige frequentieanalyse die is 

uitgevoerd door de onderzoekers. Er is gekeken naar het aantal genoemde associaties per 

versie en daarnaast is er op basis van de eerder genoemde schaal (zie instrumentatie sectie) 

een frequentieanalyse toegepast. Voor de resultaten van de frequentieanalyse zie tabel 7.  
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Uit de bovenstaande tabel blijkt dat er slechtst één keer een 100% overeenkomst was 

met één van de gecommuniceerde kernwaarden van de organisatie Nike. Bij de associaties bij 

Nike voor versie 2 werd als associatie inspiration gegeven. Dit komt overeen met de 

kernwaarde inspiratie. Er werden twee synoniemen gevonden voor kernwaarden van Nike en 

Adidas. Voor Adidas was dit de associatie betrouwbaar met betrekking tot de kernwaarden 

authentiek of eerlijk. Om een idee te geven van de genoemde associaties is er een top 3 

ontwikkeld per organisatie (Zie tabel 8).  

Tabel 8. Top drie van meest genoemde associaties per organisatie 

 

Organisatie Associatie 1 Associatie 2 Associatie 3 

    Adidas Adidas Sport Kleding 

    Nike Nike Sport Schoenen 

    Puma Puma Sport Schoenen 

 

 

 

 

 

Tabel 7. Frequentieverdeling van de open associaties per organisatie en per visie 

 

Organisatie  Totaal    Komt overeen       Synoniem  Komt niet overeen 

Adidas     

     Versie 1 181 0 1 180 

     Versie 2 197 0 0 197 

Nike     

     Versie 1 216 0 0 216 

     Versie 2 225 1 0 224 

Puma      

     Versie 1 171 0 0 171 

     Versie 2 170 0 0 170 
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Kernwaarden logo 

Puma            

 Uit de t-toetsen voor de fit van de kernwaarden van Puma  met als factor versie bleek 

dat alle toetsen niet significant waren p’s > .343) . Voor de gemiddelden en standaard 

deviaties behorende bij de t-toetsen zie tabel 9. 

Tabel 9.  De fit tussen de waarden en de beoordeling van de participanten (tenzij anders 

aangegeven is het gemiddelde van versie 1 gebaseerd op n = 58 en versie 2 is 

gebaseerd op n = 61) (1 = Volledig mee oneens, 7 = Volledig mee eens) 

        Kernwaarden fit 

 

 

Kernwaarden M  SD n 

Moedig    

   Versie 1 4.95 1.49 58 

   Versie 2 4.69 1.49 61 

Zelfverzekerd    

   Versie 1 4.67 1.46 58 

   Versie 2 4.89 1.29 61 

Vastberaden    

   Versie 1 4.78 1.70 58 

   Versie 2 4.87 1.30 61 

Vrolijk    

   Versie 1 3.48 1.48 58 

   Versie 2 3.70 1.43 61 
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Nike 

Uit de t-toetsen voor de fit van de kernwaarden van Nike met als factor versie bleek 

dat alle toetsen niet significant waren p’s > .145) . Voor de gemiddelden en standaard 

deviaties behorende bij de t-toetsen zie tabel 10. 

Tabel 10.  De fit tussen de waarden en de beoordeling van de participanten (tenzij anders 

aangegeven is het gemiddelde van versie 1 gebaseerd op n = 58 en versie 2 is 

gebaseerd op n = 61) (1 = Volledig mee oneens, 7 = Volledig mee eens) 

        Kernwaarden fit 

 

 

Kernwaarden M  SD n 

Inspiratie    

     Versie 1 4.91 1.68 58 

     Versie 2 5.34 1.53 61 

Innovatie    

     Versie 1 5.19 1.56 58 

     Versie 2 5.26 1.35 61 

Gemeenschap    

     Versie 1 4.14 1.56 58 

     Versie 2 4.41 1.49 61 

Duurzaamheid    

     Versie 1 3.79 1.75 58 

     Versie 2 3.90 1.42 61 

 

Adidas            

 Uit de t-toetsen voor de fit van de kernwaarden van Adidas bleek er een significant 

verschil te bestaan tussen de fit van de kernwaarde inspirerend met als factor versie (t (117) = 

3.16, p = .002). Voor de fit van de kernwaarde toegewijd met als factor versie bleek ook een 

significant verschil te bestaan (t (117) = 2.03, p = .045). Voor de gemiddelden en standaard 

deviaties behorende bij de t-toetsen zie tabel 11. 
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Tabel 11.  De fit tussen de waarden en de beoordeling van de participanten (tenzij anders 

  aangegeven is het gemiddelde van versie 1 gebaseerd op n = 58 en versie 2 is 

  gebaseerd op n = 61) (1 = Volledig mee oneens, 7 = Volledig mee eens) 

        Kernwaarden fit 

 

 

Kernwaarden M  SD N 

Authentiek    

     Versie 1 4.84 1.53 58 

     Versie 2 4.61 1.45 61 

Gepassioneerd    

     Versie 1 4.24 1.41 58 

     Versie 2 4.28 1.53 61 

Innovatief    

     Versie 1 4.16 1.30 58 

     Versie 2 4.36 1.53 61 

Inspirerend    

     Versie 1 3.81 1.37 58 

     Versie 2 

Toegewijd 

     Versie 1 

     Versie 2 

Eerlijk 

     Versie 1 

     Versie 2 

4.66 

 

4.31 

4.80 

 

4,47 

4.34 

1.54 

 

1.29 

1.36 

 

1.39 

1.39 

61 

 

58 

61 

 

58 

61 

 

Attitude logo 

Puma 

Uit een t‐toets voor attitude logo Puma met als factor versie bleek geen significant 

verschil te bestaan (t (117) = 0.76,  p = .447). Voor de gemiddelden en standaard deviaties 

behorende bij de uitgevoerde t-toets zie tabel 12. 
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Nike            

 Uit een t‐toets voor attitude logo Nike met als factor versie bleek geen significant 

verschil te bestaan (t (117) = 0.77,  p = .444). Voor de gemiddelden en standaard deviaties 

behorende bij de uitgevoerde t-toets zie tabel 12. 

 

Adidas 

Uit een t‐toets voor attitude logo Adidas met als factor versie bleek geen significant 

verschil te bestaan (t (117) = 1.58, p = .116). Voor de gemiddelden en standaard deviaties 

behorende bij de uitgevoerde t-toets zie tabel 12. 

 

Tabel 12.  De attitude t.o.v. het  logo op basis van de versie (tenzij anders aangegeven is 

het  gemiddelde van versie 1 gebaseerd op n = 58 en versie 2 is gebaseerd op n 

= 61) (1 = niet leuk, 7 = leuk; 1 = slecht, 7 = goed; 1 = oninteressant, 7 = 

interessant; 1= van lage kwaliteit, 7 = van hoge kwaliteit; 1 = niet 

onderscheidend, 7 = onderscheidend ) 

                                                         Attitude logo 

Organisatie M SD n 

Puma    

   Versie 1 4.83 0.98 58 

   Versie 2 4.69 1.05 61 

Nike    

   Versie 1 5.30 1.07 58 

   Versie 2 5.43 0.86 61 

Adidas    

   Versie 1 4.47 1.16 58 

   Versie 2 4.81 1.21 61 
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Merk attitude 

 

Puma 

Uit een t‐toets voor merk attitude Puma met als factor versie bleek geen significant 

verschil te bestaan (t (117) = 1.58,  p = .117). Voor de gemiddelden en standaard deviaties 

behorende bij de uitgevoerde t-toets zie tabel 13. 

 

Nike 

Uit een t‐toets voor merk attitude Nike met als factor versie bleek geen significant 

verschil te bestaan (t (117) = 0.43,  p = .670). Voor de gemiddelden en standaard deviaties 

behorende bij de uitgevoerde t-toets zie tabel 13. 

 

Adidas 

Uit een t‐toets voor merk attitude Adidas  met als factor versie bleek geen significant 

verschil te bestaan (t (117) = 0.16,  p = .870). Voor de gemiddelden en standaard deviaties 

behorende bij de uitgevoerde t-toets zie tabel 13. 

 

Tabel 13.  De merk attitude op basis van de versie (tenzij anders aangegeven is het  

gemiddelde van versie 1 gebaseerd op n = 58 en versie 2 is gebaseerd op n = 

61) (1 = slecht, 7 = goed; 1 = niet leuk, 7 = leuk; 1 = onplezierig, 7 = plezierig; 

1= nutteloos, 7 bruikbaar). 

                                                         Merk attitude 

Organisatie M SD n 

Puma    

   Versie 1 4.81 1.05 58 

   Versie 2 4.50 1.04 61 

Nike    

   Versie 1 5.79 0.94 58 

   Versie 2 5.72 1.00 61 

Adidas    

   Versie 1 5.21 1.20 58 

   Versie 2 5.17 1.12 61 
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Conclusie & Discussie 

Het doel van het onderzoek was om te bevestigen dat de slogan een effect heeft op de 

herkenning, associaties, fit van de kernwaarden en attitude. De onderzoeksvraag die hierbij is 

opgesteld luidde als volgt: “In hoeverre hebben de slogan en het logo invloed op de 

herkenning, associaties, fit van de kernwaarden en attitude?”.    

 Uit de resultaten van de herkenning van het logo kan geconcludeerd worden dat de 

logo’s van Puma en Adidas minder vaak herkend werden op basis van beide versies in 

vergelijking met het logo van Nike. Uit het onderzoek van Forbes (2012) bleek dat Nike een 

grotere merkwaarde heeft dan Puma en Adidas. De hoge merkwaarde draagt volgens van den 

Bosch et al. (2005) bij aan de zichtbaarheid van het merk. Dit kan eraan bijdragen dat Nike 

bekender is bij de mensen dan Adidas en Puma.       

 Volgens Henderson en Cote (1998) zijn “High-recognition logos” te creëren door hoge 

investeringen. Het is mogelijk dat het logo van Nike beter herkend werd doordat de 

organisatie meer geld heeft kunnen investeren in de ontwikkeling van het logo t.o.v. Puma en 

Adidas. De correcte herkenning (Henderson & Cote, 1998) kan gestimuleerd worden door het 

creëren van een gedenkwaardig ontwerp. Het logo van Nike zou in de ogen van de 

participanten een gedenkwaardiger ontwerp kunnen hebben dan de logo’s van Puma en 

Adidas. Van der Lans et al. (2008) beschrijven dat consumenten stimuli beter herkennen als 

ze gemakkelijk te verwerken zijn en om aandacht vragen. Nike zou hierin beter geslaagd 

kunnen zijn dan Puma en Adidas op basis van de gevonden resultaten.    

 De herkenning van het logo van Nike zou verklaard kunnen worden aan de hand van 

de bevindingen van Henderson en Cote (1998). Abstracte logo’s werden over het algemeen 

slecht herkend. Het logo van Nike werd onder abstracte logo’s geschaard. Nike heeft echter 

door betekenis te geven aan het logo ervoor gezorgd dat de herkenning verbeterd werd. In het 

artikel van Danesi (2006) wordt gesteld dat het Nike logo staat voor snelheid. Bovendien 

wordt er een koppeling gemaakt met de Griekse mythologie. Nike was de Griekse godin van 

de overwinning.          

 In dit onderzoek werd onderzocht of de slogan bijdraagt aan de herkenning van het 

logo. Kohli et al. (2007) claimen dat slogans de herkenning van het logo verbeteren. Het logo 

van Puma werd beter herkend als de slogan erbij getoond werd. Voor Nike en Adidas werd 

hier geen significant verschil gekomen. Dit zou verklaard kunnen worden doordat 

afbeeldingen sneller waargenomen dan woorden (Edell & Staelin, 1983, zoals geciteerd in 

Henderson & Cote, 1998).          

 Kohli et al. (2007) beweren dat slogans bijdragen aan de herkenning van de 
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organisatie. In dit onderzoek werd echter voor geen enkele organisatie een significant verschil 

gevonden tussen de herkenning van de organisatie en de versies. Grote bedrijven als BP en 

Philips introduceerde slogans waardoor zij wereldwijd bekender werden en hun missie 

gecommuniceerd werd (van den Bosch et al., 2005). Een mogelijke verklaring voor het niet 

significante effect van slogan op de herkenning van de organisatie kan zijn dat de slogans van 

de organisaties in dit onderzoek niet teweegbrengen wat de slogans van BP en Philips 

teweegbrachten. Daarnaast stellen Henderson en Cote (1998) dat de recall van de organisatie 

in verband staat met de herkenning van het logo. Een design dat gemakkelijker herkend wordt 

zal de recall van de organisatie verbeteren.        

 Bij de open associaties werd slechts één kernwaarde genoemd die de organisatie ook 

communiceerde. Dit was de kernwaarde inspiration van Nike (kernwaarde: inspiration). Dit 

komt overeen met de bevindingen van het onderzoek van van Hooft et al. (2007). Zij vonden 

dat de toeschrijving van kernwaarden niet goed overeenkwam met de beoogde intenties. Van 

Hooft et al. (2007) beweren dat wanneer proefpersonen vrij zijn om associaties te noemen, zij 

vrijwel geen kernwaarden noemen. De eerste associatie gaat vaak uit naar de producten van 

de organisatie. Uit de top drie associaties van dit onderzoek bleek dat de participanten de 

organisatie zelf noemen, de bedrijfstak waar zij zich op richten en producten van de 

organisatie. Bergkvist et al. (2012) ondervonden in hun onderzoek dat er veel variatie in 

associaties was als er geen headline werd gebruikt of een middelmatige. Deze resultaten zijn 

tegenstrijdig met de bewering van Kohli et al. (2007). Zij betogen dat slogans organisaties 

helpen in het onderscheiden van andere organisaties. De top drie open associaties genoemd bij 

Puma, Nike en Adidas kwamen grotendeels overeen. Hieruit zou gesteld kunnen worden dat 

de slogan niet bij heeft gedragen aan de gewenste positionering in de hoofden van de mensen. 

Bij de open associaties voor Adidas en Nike werden er meer associaties genoemd door de 

participanten die het logo samen met de slogan zagen. In het onderzoek van van Riel et al.  

(2001) werd ondervonden dat participanten meer associaties noemden als proefpersonen de 

naam van de bank bij het logo zagen. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat verbale 

componenten van de CVI bijdragen aan het aantal associaties.     

 In het onderzoek bleek dat er alleen voor twee kernwaarden van Adidas een significant 

verschil bestond tussen de fit met versie als factor. De invloed van de slogan op de fit van de 

kernwaarden is dus miniem gebleken in dit onderzoek. In het theoretische kader wat bestaat 

over de invloed van slogans wordt genoemd hoe een slogan de fit kan beïnvloeden. Kohli et 

al. (2007) beweren dat slogans de kennis over het merk kunnen verbeteren. Slogans kunnen 

communiceren waar het merk voor staat. Bergkvist et al. (2012) stellen dat de slogan ervoor 
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moet zorgen dat mensen de hoofdboodschap eruit kunnen halen. De voorbeelden die van den 

Bosch et al. (2005) geven over het inzetten van een slogan door BP en Philips lieten zien dat 

zij wereldwijd bekender werden en hun missie gecommuniceerd werd door de slogans. Een 

verklaring voor de niet significante resultaten zou kunnen zijn dat de slogans van Puma, Nike 

en Adidas de brand knowledge van mensen niet vergroten waardoor het verschil in fit met 

factor versie voor de meeste kernwaarden niet significant was. Uit het artikel van Melewar en 

Karaosmanoglu (2006) kwam naar voren dat de geïnterviewde managers ervan overtuigd zijn 

dat slogans een krachtig effect hebben op de perceptie van de stakeholders over de 

organisatie. De resultaten van dit onderzoek bevestigen de bovengenoemde bewering niet. 

 In dit onderzoek werden er geen significante verschillen gevonden voor de attitude van 

het logo met als factor versie. Dit kan verklaard worden aan de hand van “subjective 

familiarity” (Henderson & Cote, 1998). Dit houdt in dat het logo een bekende betekenis 

opwekt of dat het ontwerp lijkt op bekende symbolen. Uit de gemiddelden van de attitudes ten 

opzichte van het logo kwam naar voren dat de attitude positief is. Deze subjective familiarity 

kan de affectie vergroten en zou de reden kunnen zijn voor de positieve attitudes ten opzichte 

van de logo’s.            

 Uit de resultaten bleek dat er geen significante verschillen zijn gevonden voor de 

attitude ten opzichte van de organisatie met als factor versie. Kohli et al. (2007) stellen dat 

slogans het imago van het merk kunnen verbeteren. Dit is tegenstrijdig met de bevindingen 

van dit onderzoek. Uit het onderzoek van Henderson en Cote (1998) bleek dat de evaluaties 

van logo’s een invloed hebben op de evaluatie van bedrijven. De attitudes voor Puma, Nike en 

Adidas waren positief. Dit zou verklaard kunnen worden aan de hand van de bevinding van 

van den Bosch et al. (2005) dat de meeste bedrijven die een hoge plaats hebben in de 

wereldwijde reputatie onderzoeken hetzelfde merk gebruiken bij al hun bedrijfsvoering.  

Beperkingen           

 Dit onderzoek heeft echter enkele beperkingen. De handmatige frequentieanalyse die 

werd gebruikt om de open associaties te coderen, is door de onderzoekers zelf ontworpen. 

Deze manier van coderen is nog niet valide gebleken om open associaties te meten. Daarnaast 

zijn de open associaties niet beoordeeld op hun karakter (positief/negatief).   

 De controlevariabelen (koopgedrag en sportgedrag) zijn niet meegenomen om 

resultaten te verklaren. Uit onderzoek van Kohli et al. (2007) is naar voren gekomen dat 

mensen de organisatie beter herkennen als zij producten gebruikten van de desbetreffende 

organisatie. De kleur van de logo’s is niet meegenomen. De merknaam van de organisatie is 
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niet meegenomen. De logo’s zijn getoond zonder dragers van logo’s. Uit onderzoek van van 

den Bosch et al. (2005) is gebleken dat de dragers van logo’s een effect hebben op het imago 

van het bedrijf. Bovendien bleek uit het onderzoek van van den Bosch et al. (2005) dat 

nieuwsberichten ook van invloed zijn op het imago. In dit onderzoek is niet meegenomen hoe 

de drie organisaties in het nieuws zijn geweest het afgelopen jaar. Er is niet gekeken of de 

gebruikte logo’s in dit onderzoek altijd de authentieke logo’s zijn geweest of dat ze ooit 

veranderd zijn. Logo’s zijn vormen van visuele informatie en visuele informatie kan affectie 

creëren voordat cognitieve verwerking plaatsvindt (Lutz & Lutz, 1977 zoals geciteerd in van 

der Lans et al. 2008). Dit kan een bias zijn die van invloed is geweest op de resultaten van dit 

onderzoek. De participanten in dit onderzoek hadden allen de Nederlandse nationaliteit. 

Hierdoor konden de resultaten niet verklaard kunnen worden aan de hand van culturele 

verschillen.  

Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van het onderzoek.   

 De artikelen van Danesi (2006) en Bergkvist et al. (2012) zijn een van de weinige 

artikelen waarin de verbale componenten van de CVI beschreven worden. Dit onderzoek 

draagt bij aan het magere theoretische kader dat beschikbaar is over het effect van de verbale 

componenten van de CVI op consumer response. Dit onderzoek kan het onderzoek van 

Bergkvist et al. (2012) verder aanvullen op het gebied van de invloed van slogans op 

associaties. Sportorganisaties kunnen de resultaten van dit onderzoek gebruiken om te 

beslissen of zij een slogan ontwikkelen.  

Toekomstig onderzoek          

            Door dit onderzoek zijn er mogelijkheden voor vervolgonderzoek te benoemen. 

Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het verschil in de invloed van de slogan tussen 

logo’s van bekende en onbekende organisaties. Daarnaast kunnen invloeden van de variabelen 

genoemd in de beperkingen van dit onderzoek meegenomen worden. Bovendien kunnen deze 

kenmerken bijdragen aan de herkenning van de organisatie. Het verband tussen de herkenning 

van het logo en de herkenning van de organisatie zou verder verkend kunnen worden. Dit 

onderzoek zou toegepast kunnen worden op participanten met verschillende culturele 

achtergronden. Hierdoor kunnen resultaten verklaard worden aan de hand van culturele 

verschillen. Bovendien waren de participanten niet geselecteerd op bepaalde eigenschappen.  

Vervolgonderzoek zou kunnen kijken naar het verschil tussen percepties van klanten en 

andere type stakeholders. Het karakter (positief en negatief) van de open associaties is een 

terrein wat verder onderzoek vereist. De logo’s zijn getoond zonder merknaam. Om de 
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invloed van verbale componenten van de CVI te testen, zou de invloed van de merknaam op 

bepaalde variabelen in dit onderzoek getest kunnen worden. Concluderend, meer onderzoek is 

vereist naar de invloed van verbale componenten van de CVI, omdat het theoretisch kader dat 

hierover beschikbaar is nog erg beperkt is ten opzichte van het theoretische kader van de 

visuele componenten van de CVI.  
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Appendix 1: Overzicht logo’s, logo’s met slogan en kernwaarden per organisatie. 

Organisatie Logo Logo met slogan Kernwaarden 

Puma  

 

 

 

 

 

 

 

1. Moedig 

2. Zelfverzekerd 

3. Vastberaden 

4. Vrolijk 

(Puma, 2014) 

Nike  

 

                   

 

 

1. Inspiratie 

2. Innovatie 

3. Gemeenschap 

4. Duurzaamheid 

(Nike, 2015) 

Adidas  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Authentiek 

2. Gepassioneerd 

3. Innovatief 

4. Inspirerend 

5. Toegewijd 

6. Eerlijk 

(Adidas Group, 2015) 
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Appendix 2: De vragenlijst 

 

Intro  

Beste participant, Hartelijk dank voor uw bereidheid om mee te doen aan ons onderzoek naar 

logo’s en organisatiewaarden. Dit onderzoek voeren wij uit aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen. In onderstaande vragenlijst treft u drie logo’s aan waarover enkele vragen worden 

gesteld. Afsluitend vragen wij u om enkele algemene vragen te beantwoorden. Er zijn geen 

foute antwoorden. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.   Bovendien 

is het invullen van de vragenlijst volledig anoniem. Uw antwoorden worden vertrouwelijk 

behandeld en uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt. Mocht u vragen hebben naar aanleiding 

van dit onderzoek of interesse hebben in de resultaten, dan kunt u contact opnemen met onze 

begeleider Dr. A. Van Hooft via a.vanhooft@let.ru.nl. Hartelijk dank voor uw medewerking!   

 

HerPuma1  Herkent u het bovenstaande logo? Klik op de balk van uw keuze.    

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

HerNike1   Herkent u het bovenstaande logo? Klik op de balk van uw keuze. 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

HerAdidas1  Herkent u het bovenstaande logo? Klik op de balk van uw keuze. 

 Ja (1) 

 Nee (2) 
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HerNike2  Herkent u de organisatie achter dit logo? Klik op de balk van uw keuze. 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

HerAdidas2  Herkent u de organisatie achter dit logo? Klik op de balk van uw keuze. 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

HerPuma2   Herkent u de organisatie achter dit logo? Klik op de balk van uw keuze. 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

AssoAdidas  Welke associaties roept dit logo bij u op? Typ uw antwoord(en) in de 

onderstaande tekstvakken. Noem er maximaal 5. 

Associatie 1 (1) 

Associatie 2 (2) 

Associatie 3 (3) 

Associatie 4 (4) 

Associatie 5 (5) 

AssoNike  Welke associaties roept dit logo bij u op? Typ uw antwoord(en) in de onderstaande 

tekstvakken. Noem er maximaal 5. 

Associatie 1 (1) 

Associatie 2 (2) 

Associatie 3 (3) 

Associatie 4 (4) 

Associatie 5 (5) 
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AssoPuma   Welke associaties roept dit logo bij u op? Typ uw antwoord(en) in de 

onderstaande tekstvakken. Noem er maximaal 5. 

Associatie 1 (1) 

Associatie 2 (2) 

Associatie 3 (3) 

Associatie 4 (4) 

Associatie 5 (5) 

 

KernPuma Dit logo staat voor de volgende waarden. Klik op de antwoorden van uw keuze. 

 Volledig 

mee 

oneens 

(1) 

Mee 

oneens 

(2) 

Een 

beetje 

mee 

oneens 

(3) 

Niet mee 

oneens/ 

Niet mee 

eens (4) 

Een 

beetje 

mee 

eens (5) 

Mee 

eens (6) 

Volledig 

mee eens 

(7) 

Moedig (1)               

Zelfverzekerd 

(2) 
              

Vastberaden 

(3) 
              

Vrolijk (4)               
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KernNike  Dit logo staat voor de volgende waarden. Klik op de antwoorden van uw keuze. 

 Volledig 

mee 

oneens 

(1) 

Mee 

oneens 

(2) 

Een 

beetje 

mee 

oneens 

(3) 

Niet mee 

oneens/ 

Niet mee 

eens (4) 

Een 

beetje 

mee 

eens (5) 

Mee 

eens (6) 

Volledig 

mee eens 

(7) 

Inspiratie (1)               

Innovatie (2)               

Gemeenschap 

(3) 
              

Duurzaamheid 

(4) 
              

 

KernAdidas  Dit logo staat voor de volgende waarden. Klik de antwoorden van uw keuze. 

 Volledig 

mee 

oneens 

(1) 

Mee 

oneens 

(2) 

Een 

beetje 

mee 

oneens 

(3) 

Niet mee 

oneens/ 

Niet mee 

eens (4) 

Een 

beetje 

mee 

eens (5) 

Mee 

eens (6) 

Volledig 

mee eens 

(7) 

Authentiek (1)               

Gepassioneerd 

(2) 
              

Innovatief (3)               

Inspirerend 

(4) 
              

Toegewijd (5)               

Eerlijk (6)               
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AttLogoP  Wat vindt u van het logo? Klik op de antwoorden van uw keuze. 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Leuk:Niet leuk (1)               

Goed:Slecht (2)               

Interessant:Oninteressant 

(3) 
              

Van hoge kwaliteit:Van 

lage kwaliteit (4) 
              

Onderscheidend:Niet 

onderscheidend (5) 
              

 

AttLogoN  Wat vindt u van het logo? Klik op de antwoorden van uw keuze. 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Leuk:Niet leuk (1)               

Goed:Slecht (2)               

Interessant:Oninteressant 

(3) 
              

Van hoge kwaliteit:Van 

lage kwaliteit (4) 
              

Onderscheidend:Niet 

onderscheidend (5) 
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AttLogoA  Wat vindt u van het logo? Klik op de antwoorden van uw keuze. 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Leuk:Niet leuk (1)               

Goed:Slecht (2)               

Interessant:Niet 

interessant (3) 
              

Van hoge 

kwaliteit:Van lage 

kwaliteit (4) 

              

Onderscheidend:Niet 

onderscheidend (5) 
              

 

AttMerkP  Geef aan wat u vindt van het merk dat bij het logo hoort. Klik op de antwoorden 

van uw keuze. 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Goed:Slecht (1)               

Leuk:Niet leuk (2)               

Plezierig:Onplezierig 

(3) 
              

Bruikbaar:Nutteloos 

(4) 
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AttMerkN  Geef aan wat u vindt van het merk dat bij het logo hoort. Klik op de antwoorden 

van uw keuze. 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Goed:Slecht (1)               

Leuk:Niet leuk (2)               

Plezierig:Onplezierig 

(3) 
              

Bruikbaar:Nutteloos 

(4) 
              

 

AttMerkA  Geef aan wat u vindt van het merk dat bij het logo hoort. Klik op de antwoorden 

van uw keuze. 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Goed:Slecht (1)               

Leuk:Niet leuk (2)               

Plezierig:Onplezierig 

(3) 
              

Bruikbaar:Nutteloos 

(4) 
              

 

ControleP   Geef aan hoeveel producten u het afgelopen jaar heeft gekocht van het merk dat 

bij dit logo hoort. Klik op de balk van uw keuze. 

 Geen (1) 

 1-2 product(en) (2) 

 2-4 producten (3) 

 Meer dan 4 producten (4) 

 Ik ken het merk niet (5) 
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ControleN  Geef aan hoeveel producten u het afgelopen jaar heeft gekocht van het merk dat 

bij dit logo hoort. Klik op de balk van uw keuze.  

 Geen (1) 

 1-2 product(en) (2) 

 2-4 producten (3) 

 Meer dan 4 producten (4) 

 Ik ken het merk niet (5) 

 

ControleA  Geef aan hoeveel producten u het afgelopen jaar heeft gekocht van het merk dat 

bij dit logo hoort. Klik op de balk van uw keuze. 

 Geen (1) 

 1-2 product(en) (2) 

 2-4 producten (3) 

 Meer dan 4 producten (4) 

 Ik ken het merk niet (5) 

 

Sport Hoeveel uur per week sport u? Klik op de balk van uw keuze. 

 Ik sport nooit (1) 

 Ik sport tussen 1 - 3 uur in de week (2) 

 Ik sport meer dan 3 uur (3) 

 

Geslacht Van welk geslacht bent u? Klik op de balk van uw keuze. 

 Man (1) 

 Vrouw (2) 
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Leeftijd Wat is uw leeftijd? Typ uw antwoord in het onderstaande tekstvak. 

Opleiding Wat is uw hoogst genoten opleiding? Klik op de balk van uw keuze. 

 Basisonderwijs (1) 

 Voortgezet onderwijs (2) 

 MBO (3) 

 HBO (4) 

 WO (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


