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Samenvatting 

De relevantie van kleur in de visuele presentatie van de bedrijfsidentiteit wordt onderschat. 

Het belang van logo’s voor organisaties is al bewezen, mede door de onderzoeken die zijn 

gedaan naar het effect daarvan op de bedrijfsidentiteit. Voorgaand onderzoek is echter 

beperkt gebleven tot de perceptie van kernwaarden van logo’s op zichzelf zonder rekening 

te houden met kleur. In dit onderzoek werd door het gebruik van bedrijfslogo’s in 

verschillende kleurcondities onderzocht of kleur invloed heeft op de perceptie van 

bedrijfslogo’s. Hierbij zijn de variabele herkenning van de organisatie en het logo, de 

appreciatie en de fit van de kernwaarden van een logo onderzocht met betrekking tot de 

factor kleur. De originele logo’s van de organisaties Allstate, Foundation for Appalachian 

Ohio en The Rockstar Foundation werden met een 3x1 tussenproefpersoonsontwerp 

gemanipuleerd naar koude, warme en gemixte kleuren. Uit de resultaten is gebleken dat 

enkel het logo van The Rockstar Foundation in de versie met gemixte kleuren invloed heeft 

op de perceptie van bedrijfslogo’s. 

 

1. Inleiding 

1.1 Bedrijfsidentiteit en logo’s 

Organisaties doen er sinds de late middeleeuwen alles aan om zich te onderscheiden van de 

concurrentie (Danesi, 2006). Handelaars en gildeleden hingen ‘visuele merken’ op, 

tegenwoordig bekend als logo’s, zodat ze als bedrijf herkend werden en zich met de kwaliteit 

van hun product of service konden onderscheiden. Volgens Danesi (2006) werd in de jaren 

vijftig al duidelijk dat niet alleen branding merk- en productdifferentiatie tot gevolg heeft, 

maar ook de creatie van een bedrijfsidentiteit.      

 Danesi (2006) stelt dat een bedrijfsidentiteit de bedrijfsprestaties direct of indirect 

kan verbeteren, omdat het een potentiële bron is voor differentiatie en competitief 

voordeel. Simoes (2005) refereert naar de bedrijfsidentiteit als de manier waarop de 

identiteit van een organisatie naar buiten wordt gebracht door middel van gedrag, 

communicatie en door het managen van bedrijfslogo’s. Deze logo’s brengen de visuele 

dimensies van de bedrijfsidentiteit over aan intern en extern publiek. Simoes (2005) stelt dat 

visuele dimensies kunnen worden overgebracht door gebruik van namen en symbolen, 
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logo’s, kleurenschema’s en lettertypen. Vooral in de dienstensector spelen bedrijfslogo’s een 

belangrijke rol. Door de onaantastbaarheid van producten, kan het bedrijfslogo van invloed 

zijn bij aankoopbeslissing van de consument. Van Riel & Van den Ban (2001) delen deze 

mening van Simoes (2005) door te stellen dat het gebruik van symbolen en de rol van 

symbolisme in het communiceren van de bedrijfsstrategie breed erkend is. Dit speelt met 

name een rol bij een ontastbaar product om klanten te beïnvloeden bij hun 

aankoopbeslissing. Rossiter (2008) voegt hieraan toe dat door een bedrijfsidentiteit naar 

buiten te brengen, merk bewustwording wordt gecreëerd. Hij benadrukt dat bewustwording 

van een merk een noodzakelijk communicatiedoel is voor adverteren, belangrijker zelfs dan 

de merk attitude. De klant moet zich eerst bewust worden van een merk voordat een 

attitude gevormd kan worden. Dit betekent eerst bewustwording genereren voordat de 

merk attitude gemaximaliseerd kan worden. Het bewust worden van een merk gebeurt door 

een bedrijfsidentiteit over te brengen op de consument die bijdraagt aan een positief imago 

en een goede reputatie (Simoes, 2005).  

1.2 Betekenis van logo’s 

Park (2012) verklaart dat logo’s dienen als de eerste visuele presentatie van het algemene 

imago van een merk. Net als Simoes (2006) vindt Park (2012) dat logo’s als onderdeel van de 

bedrijfsidentiteit de reputatie, de klantenattitude en de merkloyaliteit kunnen bepalen. 

Simoes (2005) benadrukt verder de cruciale betekenis van bedrijfslogo’s door aan te geven 

dat het visuele aspect van identiteit duidelijk de bedrijfscultuur en de waarde van het bedrijf 

naar voren laat komen. Carter (1982) deelt de mening van Simoes (2006) door te benoemen 

dat visuele identiteit de bedrijfscultuur en de kernwaarden reflecteert, wat fysieke 

erkenning creëert voor de organisatie. Bosch et al. (2006) zijn van mening dat organisaties 

de visuele bedrijfsidentiteit zouden moeten standaardiseren. Door consistent te handelen bij 

elk visueel aspect van de commerciële uitingen zou zichtbaarheid, herkenbaarheid en 

vertrouwen worden gecreëerd bij de consument. De naam, het logo, de kleuren en het 

lettertype van de organisatie zouden een consistente eenheid moeten zijn die de 

kernwaarden uitdragen. Coca Cola is een voorbeeld van een bedrijf dat hier effectief gebruik 

van maakt. Over de hele wereld herkennen mensen het bedrijfslogo met de standaard golf, 

de kleuren rood en wit en het kenmerkende lettertype. Dit heeft een positief effect op het 

bewustzijn van het merk bij consumenten.       
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 Tevens zorgt de esthetische aantrekkingskracht van een logo ervoor dat klanten een 

emotionele band met het merk krijgen wat de klantencommitment verbetert. Op deze 

manier bouwen merken een relatie op met klanten (Park, 2012). Wel duidt Park (2012) aan 

dat er ook rekening gehouden dient te worden met het ontwerp van een logo. Visuele 

symbolen met de bedrijfsnaam als logo blijken bijvoorbeeld effectiever te werken dan alleen 

de bedrijfsnaam.  

1.3 Associaties van logo’s 

Door de associaties die herkenning van een logo teweeg brengen, kan de klant zich 

identificeren met het merk en het merk als een deel van zichzelf gaan zien. Rafaeli et al. 

(2008) toonden eerder aan dat een merk betrouwbaarder wordt door het gebruik van een 

logo. Berg & Gagliardi (1985) benadrukken echter dat bedrijfslogo’s alleen gedeeltelijke 

weerspiegelingen zijn van de organisatie en niet overeenkomen met de realiteit van de 

organisatie. Dit heeft als gevolg dat associaties die consumenten hebben niet overeenkomen 

met de bedoelde associaties van het logo. Ook Van Riel (2001) stelt  dat de associaties die 

consumenten hebben, anders zijn dan de originele perceptie van het logo. De associaties 

worden gekleurd door intrinsieke of extrinsieke eigenschappen van een logo die van invloed 

zijn bij de interpretatie van het logo.       

 Uit onderzoek van Van Hooft & Wiskerke (2008) bleek dat het niet vanzelfsprekend is 

dat consumenten de kernwaarden die een logo uitdraagt ook kunnen benoemen. Ze stellen 

dat het communiceren van de kernwaarden van een organisatie door middel van een logo 

niet realistisch is. Met name bij de voor proefpersonen bekende logo’s van organisaties, riep 

het associaties op die niet overeen kwamen met de kernwaarden van de organisatie. Dit was 

vooral het geval bij de logo’s van de bekende multinationals McDonald’s en Texaco. Logo’s 

van beide organisaties riepen veel associaties op bij de proefpersonen, maar de 

kernwaarden van de organisaties werden nauwelijks genoemd. Terwijl bij het merk Chanel, 

dat maar bij ongeveer de helft van proefpersonen bekend was, werden de kernwaarden 

vaker onderscheiden. In tegenstrijd met het onderzoek van Van Hooft & Wiskerke (2008), 

toont Van Riel (2001) middels een experiment aan dat de kernwaarden van een bij het 

publiek bekend logo vaker worden genoemd dan bij een onbekend logo. Echter, het ging in 

dit onderzoek om een logo van een organisatie dat pas sinds een half jaar bekend was. 

Wellicht dat dit andere associaties met zich mee brengt dan een logo van een organisatie die 
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al langer op de markt is zoals McDonald’s. Ook Van Hooft en Das (in press) hebben 

onderzocht in welke mate logo’s de kernwaarden kunnen communiceren. De logo’s van Coca 

Cola, Ben & Jerry’s, BMW en Gucci werden beoordeeld in de originele versie, een versie met 

een kleine aanpassing en een versie met een aanzienlijke aanpassing van het logo. Ze stellen 

dat de fit tussen de kernwaarden van een organisatie en een logo gematigd positief is.   

1.4 Kleuren en logo’s       

Bottomly & Doyle (2006) merken op dat kleuren van een logo bepaalde associaties kunnen 

oproepen en waarden uitstralen die het gewenste imago van een bedrijf kunnen 

communiceren. In het gebruik van kleuren kunnen verschillende contrasten onderscheiden 

worden. Itten (1970) maakt een onderscheid tussen zeven verschillende kleurcontrasten. 

Eén van deze contrasten bestaat uit het verschil in warme en koude kleuren. Ze beschouwt 

de kleuren geel, geel - oranje, oranje, rood – oranje, rood en rood – violet als warme 

kleuren. De kleuren geel – groen, groen, blauw – groen, blauw, blauw – violet en violet 

beschrijft ze als koude kleuren. Rood – oranje versus blauw – groen zijn de tegenpolen in het 

contrast tussen warme en koude kleuren.       

 Volgens O’Conner (2011) speelt de keuze in het gebruik van kleuren van een logo een 

belangrijke rol bij de differentiatie van de bedrijfsidentiteit tegenover concurrenten. Hynes 

(2009) beschrijft dat een logo door kleurgebruik beter te onthouden is en weer opnieuw te 

herinneren. Tevens bewijst Hynes (2009) dat kleuren emotionele waarden dragen en van 

invloed zijn op de cognitieve stimulatie. Het belang van kleur wordt vaak onderschat, terwijl 

het een competitief voordeel teweeg kan brengen. Hynes (2009) benadrukt dan ook dat 

voor de keuze van de kleur van bedrijfslogo’s een strategische benadering nodig is. Als 

consumenten bepaalde kleuren en kleurencombinaties associëren met specifieke 

betekenissen, kunnen managers namelijk kiezen voor de kleuren die het meest passend zijn 

bij de image strategie (Madden, Hewett & Roth, 2000). Voor een strategische benadering is 

het van belang kennis te hebben van de waarden die de kleuren overbrengen. Bleicher 

(2011) beschrijft de waarden die kleuren oproepen bij mensen. Binnen de warme kleuren 

draagt de kleur geel bijvoorbeeld de associaties vrolijk, zonnig en de toekomst. Rood 

representeert erotiek en intimiteit. Binnen de koude kleuren wordt blauw geassocieerd met 

eerlijkheid en kwaliteit. Volgens Lichtlé (2007) hangen de associaties van kleuren gedeeltelijk 

samen met meerdere variabelen. Zij stelt dat er ook rekening gehouden dient te worden met 
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het geslacht, de leeftijd en de karaktereigenschappen van personen.    

 Van Hooft & Wiskerke (2008) hebben al eerder bewezen dat het niet vanzelfsprekend 

is dat consumenten de kernwaarden van logo’s interpreteren zoals ze bedoeld zijn. Behalve 

dat het logo zelf kernwaarden uitstraalt, brengen kleuren ook andere associaties met zich 

mee. Echter is de perceptie van bedrijfslogo’s met betrekking tot de kleur tot zover nog niet 

in verband gebracht.  

De onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd:  

In hoeverre heeft kleur invloed op de perceptie van bedrijfslogo’s? 

De deelvragen hierbij zijn als volgt: 

- In welke mate beïnvloedt kleur de appreciatie van een logo?  

- In welke mate beïnvloedt kleur de fit van de kernwaarden van een logo? 
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2 Methode 

2.1 Materiaal 

Voor dit onderzoek werden drie verschillende logo’s van Amerikaanse organisaties gebruikt: 

Allstate, Foundation for Appalachian Ohio en The Rockstar Foundation. Het betroffen 

achtereenvolgens een verzekeringsmaatschappij en twee stichtingen. De eerste organisatie 

was een profit organisatie en de laatste waren twee non-profit organisaties. Voor de keuze 

van de drie logo’s werden drie criteria gehanteerd. Ten eerste mochten de proefpersonen 

niet bekend zijn met de logo’s van de gekozen organisaties zodat voorkennis uitgesloten kon 

worden. De namen van de organisaties werden niet weergegeven in het questionnaire om 

associaties als gevolg van de naam van de organisatie te voorkomen. Ten tweede werd 

gekozen voor deze organisaties omdat de kernwaarden duidelijk stonden vermeld op hun 

websites. De betreffende organisaties hadden echter niet expliciet vermeld dat de logo’s 

bepaalde kernwaarden uitstralen. Er kan dus gesteld worden dat de kernwaarden en de 

logo’s niet aan elkaar gelinkt zijn. De kernwaarden van de organisaties waren letterlijk 

vertaald van het Engels naar het Nederlands. Indien dit niet mogelijk was, zijn de Engelse 

kernwaarden aangehouden. De kernwaarden die bij Allstate horen waren de volgende; 

‘eerlijkheid, zorgzaamheid en integriteit’, ‘diversiteit’, ‘betrokkenheid’, ‘verantwoordelijkheid’ 

en ‘superieure prestaties’ (Allstate, 2015). Foundation for Appalachian Ohio onderscheidde 

de volgende kernwaarden: ‘Multi-generatie verantwoordelijkheid’, ‘verantwoordingsplicht’, 

‘focus’, ‘optimisme’, ‘leren’ en ‘liefde’ (Foundation for Appalachian Ohio, 2015). De volgende 

kernwaarden hoorden bij The Rockstar Foundation: ‘uniciteit’, ‘levendigheid’, ‘passievol’, 

‘hartverwarmend’, ‘empowerment’ (The Rockstar Foundation, 2015). Er werd ten slotte 

gekozen voor organisaties waarbij de grafische vormgeving geschikt was om de kleur van de 

logo’s te manipuleren. 

Het originele logo van Allstate bestond uit koude kleuren, die van de Foundation for 

Appalachian Ohio uit warme kleuren en het logo van The Rockstar Foundation uit een mix 

van koude en warme kleuren. De in het onderzoek gebruikte logo’s worden in bijlage 1 

weergegeven. Er werd gekozen voor koude en warme kleuren, omdat duidelijk is welke 

kleuren onder deze condities vallen. Zoals in bijlage 2 wordt weergegeven vallen de 

volgende kleuren onder koude kleuren: blauw, groen en paars. Warme kleuren zijn rood, 

geel en oranje. De kleuren van de originele logo’s werden bewerkt met het programma 
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Adobe Illustrator (Adobe Illustrator, 2015). Zo konden alle logo’s in drie verschillende kleuren 

aan de proefpersonen worden aangeboden: koude kleuren, warme kleuren en een mix van 

koude en warme kleuren. 

Met behulp van het programma Qualtrics werden drie questionnaires ontworpen. 

Elke versie bevatte één van de gekozen kleurcondities. De eerste versie bestond uit de logo’s 

in enkel koude kleuren, de tweede uit warme kleuren en de derde bevatte uitsluitend 

gemixte kleuren. Alle versies werden in het Nederlands aangeboden, omdat het 

questionnaire enkel door Nederlanders werd ingevuld. 

 

2.2 Proefpersonen 

In totaal hadden 228 proefpersonen geparticipeerd aan het onderzoek. De proefpersonen 

werden random geselecteerd  voor de conditie van een vragenlijst. Voor de 

selectieprocedure werd het aantal proefpersonen teruggebracht tot dertig per conditie om 

aan de vier opgestelde criteria te voldoen. Het eerste criterium had betrekking op het 

geslacht. Er werd getracht een gelijke verdeling te maken tussen het aantal mannen en 

vrouwen per conditie om verschillen op basis van geslacht te voorkomen. Er werden drie 

homogene groepen gemaakt van elk vijftien mannen en vijftien vrouwen. Om culturele 

verschillen uit te sluiten, werd ervoor gekozen om alleen proefpersonen met de Nederlandse 

nationaliteit te betrekken bij het onderzoek. Het tweede criterium had betrekking op het 

opleidingsniveau. Om een gelijke verdeling te hebben op basis van het huidige 

opleidingsniveau, werden enkel HBO en WO opgeleiden meegenomen in het onderzoek. Van 

de proefpersonen volgde 73.3% een WO opleiding (n=66) en 26.7% (n=24) een HBO studie. 

Er werd ten slotte rekening gehouden met de leeftijd van de proefpersonen. Enkel 

proefpersonen in de leeftijdscategorie van 18 tot 30 jaar werden opgenomen in het 

onderzoek. De gemiddelde leeftijd is 22,49 jaar (SD = 2.26) met een range van 19 tot 29 jaar.

 Uit de χ2-toets tussen de versie van de vragenlijst en het geslacht van de 

proefpersoon bleek er geen significant verband te bestaan (χ2 (2) = 0.00, p = 1.000). Uit de 

χ2-toets bleek geen verband te zijn tussen de versie en het opleidingsniveau (χ2 (2) = 1.02, p 

= .600). Uit een eenweg variantie-analyse voor versie met als factor leeftijd bleek dat er geen 

significant verband was tussen de versie en de leeftijd van de proefpersonen (F (2,87) < 1).  
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2.3 Onderzoeksontwerp 

In het onderzoek werd gebruik gemaakt van een 3x1 tussenproefpersoonontwerp. Dit houdt 

in dat de proefpersonen random werden blootgesteld aan één van de drie condities van de 

onafhankelijke variabele kleur. Deze condities betroffen koude kleuren, warme kleuren en 

gemixte kleuren. Er werd maar één kleurconditie per versie toegepast, zodat de 

proefpersonen zich niet realiseerden dat dit een belangrijk aspect van het onderzoek was. 

2.4 Instrumentatie 
Het onderzoek bestond uit twee afhankelijke variabelen, namelijk de appreciatie van het 

logo en de fit tussen de kernwaarden en het logo. De eerste afhankelijk variabele betrof de 

appreciatie van het logo. De operationalisatie bestond uit  één item dat werd gemeten aan 

de hand van een zeven-punts semantische differentiaal schaal (‘helemaal niet leuk – heel 

leuk’) van Hornikx en Hof (2008). Gezien de geringe omvang van het onderzoek is gekozen 

om de appreciatie te meten aan de hand van één item.     

 De tweede afhankelijke variabele had betrekking op de fit tussen de kernwaarden en 

het logo. Deze variabele werd gemeten aan de hand van twee items. Er werd ten eerste 

gebruik gemaakt van een open vraag waarbij de proefpersonen konden vermelden welke 

associaties het logo bij hen opriep. De benoemde associaties werden verdeeld in drie 

categorieën; ‘kernwaarden’, ‘synoniemen’ en ‘anders’. Indien een antwoord exact gelijk was 

aan een kernwaarde van een organisatie, werd deze in de eerste categorie ingedeeld. Indien 

een antwoord officieel een synoniem (Synoniemen, 2015) was van één van de kernwaarden, 

werd deze in de tweede categorie ingedeeld. De associaties die niet onder de categorie 

‘kernwaarden’ en  ‘synoniemen’ vielen, werden in de categorie ‘anders’ ondergebracht.

 Ten tweede werden per logo de beoogde kernwaarden genoemd van het bedrijf met 

de vraag of de proefpersonen de waarden bij het logo vonden passen. Hierbij werd de fit 

tussen het logo en de kernwaarden gemeten door middel van een zevenpunts likert-schaal 

(‘Helemaal mee oneens’ – ‘Helemaal mee eens’). Als eerst werden de vragen met betrekking 

tot de appreciatie van het logo en de vraag betreft de associaties bij het logo gesteld, 

alvorens overgegaan werd op de vraag over de fit tussen de kernwaarden. Voor deze 

volgorde is bewust gekozen om te voorkomen dat de proefpersonen beïnvloed werden door 

de gegeven kernwaarden.          

 Het onderzoek bevatte één controle variabele; de herkenning van het logo van de 
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organisatie. Deze variabele werd gemeten middels twee items. De questionnaire begon met 

het item herkenning van het logo. Deze werd gesteld met een ‘ja-nee’ vraag. Vervolgens 

werd het item ‘herkenning van de organisatie’ gemeten met een open vraag. Indien de 

proefpersoon het eerste item met ‘ja’ beantwoordde, had de respondent de mogelijkheid 

om de naam van het geassocieerde bedrijf bij het logo in te vullen. Zo is gecontroleerd of ze 

het bedrijf daadwerkelijk herkenden.       

 Aan het eind van de questionnaire werd naar de volgende demografische gegevens 

gevraagd: het geslacht (man-vrouw), de leeftijd, de nationaliteit als open vraag en het 

huidige opleidingsniveau waarbij gekozen kon worden tussen ‘MBO’, ‘HBO’, ‘WO’ of 

‘Anders’. 

2.5 Procedure 

Het questionnaire is zowel online als individueel afgenomen. Het is online verstuurd naar de 

proefpersonen. Door middel van een link werden ze random doorverwezen naar één van de 

drie condities van de vragenlijsten. Tevens werd er een tiental proefpersonen persoonlijk 

benaderd om te participeren in de Refter te Universiteit Nijmegen. De proefpersonen 

werden benaderd met een tablet waarop de ze de vragenlijsten invulden. Ook bij deze 

benadering is randomisatie toegepast. De proefpersonen kregen dezelfde introductietekst te 

lezen. Aan proefpersonen is niet verteld dat de rol van de kleur het belangrijkste aspect was 

binnen het onderzoek alleen dat het onderzoek gericht is op de appreciatie van logo’s. Ze 

zijn geïnformeerd over de tijdsduur van het questionnaire en er is gegarandeerd dat het 

questionnaire anoniem was en niet voor andere doeleinden bestemd. Alle proefpersonen 

die benaderd werden voor de vragenlijst, hebben deze afgerond. Na afloop werden de 

proefpersonen bedankt voor hun deelname en is aangegeven dat ze voor de resultaten 

contact konden opnemen met dhr. Van Hooft. Nadat alle vragenlijsten ontvangen waren, 

werden deze ingevoerd in SPSS en geanalyseerd. De questionnaire is afgenomen van 20 april 

2015 tot en met 30 april 2015. De gemiddelde duur werd geschat op vijf minuten. De 

proefpersonen die niet hebben geparticipeerd in de Refter, hebben deelgenomen aan het 

onderzoek vanaf hun eigen elektronisch apparaat (telefoon, tablet, laptop, computer). 
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2.6 Statistische toetsing 

Om de data te verwerken en de analyses uit de voeren, werd gebruik gemaakt van het 

programma IBM SPSS 21.0 (IBM, 2015). Om antwoord te geven op de vragen over de 

variabele appreciatie en de fit tussen het logo en de kernwaarden werd gebruik gemaakt van 

de eenweg variantie-analyse. Tevens werd er een Bonferroni-correctie (p < .050) post-hoc 

toets toegepast.  De drie categorieën (‘kernwaarden’, ‘synoniemen’ en ‘anders’) van de 

vraag over associaties met het logo, werden gemeten aan de hand van de berekening van 

frequenties.  
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3. Resultaten 

3.1 Herkenning van het logo en de organisatie 

Uit de analyse van de data is gebleken dat, op een enkeling na, de proefpersonen de logo’s 

niet herkenden. Slechts vier van de negentig proefpersonen (4.44%) dachten het logo van 

Allstate te herkennen, waarvan drie proefpersonen in de conditie koude kleuren en één in 

de conditie warme kleuren. Op de vraag of de proefpersonen de organisatie herkenden, 

bleek tweemaal het antwoord Unicef te zijn gegeven; eenmaal in de conditie koude kleuren 

en eenmaal in de conditie warme kleuren.  

 

3.2 Appreciatie 

Voor de appreciatie van de logo’s is per logo door middel van een eenweg variantie-analyse 

de significantie beoordeeld. Voor de factor kleur bleek geen significant hoofdeffect voor de 

appreciatie van logo 1 (Allstate)  (F (2, 86) = 2.29, p = .108) en logo 2 (Foundation for 

Appalachian Ohio) (F (2, 86) < 1). Echter, voor logo 3 (The Rockstar Foundation) (F (2, 87) = 

6.35, p = .003) bleek de factor kleur wel een significant hoofdeffect. De appreciatie van Logo 

3 met gemixte kleuren (M = 5.47, SD = 0.90) bleek hoger gewaardeerd te worden voor zowel 

de koude kleuren (M = 4.60, SD = 1.61) als warme kleuren (M = 4.30, SD = 1.34) (Bonferroni-

correctie, p < .050). De gemiddelden en standaarddeviaties voor appreciatie worden 

weergegeven in Tabel 1.  

                    Koud            Warm    Gemixt 

Logo     M SD  M SD              M         SD 

Allstate     3.77     1.36     4.17      1.00             3.50      1.25 

Foundation for Appalachian Ohio 3.73 1.34  4.03 1.30  4.07 1.11 

The Rockstar Foundation  4.60 1.61  4.30 1.34  5.47 0.90 

Tabel 1: De appreciatie van de logo’s Allstate, Foundation for Appalachian Ohio en The 

Rockstar Foundation (ieder gemiddelde is gebaseerd op n = 30) (1 = lage appreciatie, 5 = 

hoge appreciatie) 
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3.3 Associaties 

Om te onderzoeken of de proefpersonen één of meerdere kernwaarden van de logo’s 

konden benoemen, werd hen gevraagd welke associaties de logo’s bij hen opriepen. De 

genoemde associaties zijn per kleurconditie geanalyseerd door middel van het berekenen 

van de frequenties.          

 Uit de analyse van de in totaal 448 genoemde associaties, bleek dat er zeven (1.6%) 

associaties werden genoemd die onder de categorie ‘kernwaarden’ vallen. Bij het logo van 

Allstate werden bij de koude kleurconditie de kernwaarden ‘Eerlijkheid, 

Verantwoordelijkheid en Zorgzaamheid’ (5.3%) eenmaal genoemd en beantwoordden de 

proefpersonen de vraag met zes synoniemen (10.5%) van deze kernwaarden. De warme 

kleurconditie leverde geen  kernwaarden op. Wel werden er vier synoniemen genoemd 

(9.3%). Bij de gemixte kleurconditie werd de kernwaarde ‘Zorgzaamheid’ één keer genoemd 

(2.2%) en werden er vijf synoniemen genoemd (11.1%). In de categorie ‘anders’ werd bij 

koude kleuren de associatie ‘Samenwerking’ het meest vermeld (12.5%) en bij warme 

kleuren (10.3%) en gemixte kleuren (15.4%) kwam de associatie ‘bedelen’ het meest 

frequent voor.           

 Bij het logo van Foundation for Appalachian Ohio werd de kernwaarde ‘Liefde’ bij 

zowel koude kleuren (2.0%), warme kleuren (2.4%) als gemixte kleuren (2.5%) eenmaal 

genoemd. Bij de conditie met warme kleuren (6.0%) en koude kleuren (7.1%) werd met drie 

synoniemen geantwoord en bij  de conditie met gemixte kleuren werden er vijf synoniemen 

als antwoord gegeven (12.5%). In de categorie ‘anders’ had ‘water’ de hoogste frequentie bij 

koude kleuren (19.6%) en ‘natuur’ bij  warme kleuren (13.2%) en gemixte kleuren (14.7%).

 Bij het logo van The Rockstar Foundation werden geen kernwaarden genoemd en 

slechts één synoniem gegeven (1.7%). In de categorie ‘anders’ had, zowel bij koude kleuren 

(12.3%), warme kleuren (26.8%) als bij gemixte kleuren (17.5%), de associatie ‘kinderen’ de 

hoogste frequentie.           

 Het logo van The Rockstar Foundation riep de meeste associaties op met een 

frequentie van 171 (38.2%), gevolgd door het logo van Allstate met 145 associaties (32.4%) 

en als laatste de Foundation for Appalachian Ohio. Dit logo riep de minste associaties 

(29.5%) op bij de proefpersonen. 
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3.4 Fit kernwaarden logo 1: Allstate 

Uit een eenweg variantie-analyse voor de fit van de kernwaarden met als factor kleur bleek 

er geen significant hoofdeffect van de kernwaarden ‘Eerlijkheid, zorgzaamheid en integriteit’ 

(F (2, 87) < 1), ‘Diversiteit’ (F (2, 85) < 1), ‘Betrokkenheid’ (F (2, 86) < 1), 

‘Verantwoordelijkheid’ (F (2, 85) < 1) en ‘Superieure prestaties’ (F (2, 85) = 2.22, p = .115). De 

gemiddelden en standaarddeviaties van de fit tussen de kernwaarden en logo 1 (Allstate) 

worden weergegeven in Tabel 2. 

                     Koud           Warm   Gemixt 

Kernwaarden    M SD  M SD              M         SD 

Eerlijkheid, zorgzaamheid en     5.30 1.44  5.47 1.43             5.47      1.31 

integriteit    

Diversiteit    3.07 1.39  3.43 1.14             3.23      1.36 

Betrokkenheid   5.24 1.46  5.40 1.40             5.70      1.15 

Verantwoordelijkheid   4.86 1.73  4.38 1.32             4.50      1.61 

Superieure prestaties   3.14  1.41  2.55 1.21             2.53      1.11 

Tabel 2: De fit tussen de kernwaarden en logo 1 (Allstate) per kleurconditie (elk gemiddelde 

is gebaseerd op n = 30) (1 = lage fit, 7 = hoge fit).   

3.5 Fit kernwaarden logo 2: Foundation for Appalachian Ohio 

Uit een eenweg variantie-analyse voor de fit van de kernwaarde ‘Multi-generatie 

verantwoordelijkheid’ van logo 2 met als factor kleur bleek een significant hoofdeffect (F (2, 

86) = 3.62, p = .031). De fit tussen de kernwaarde ‘Multi-generatie verantwoordelijkheid’ en 

logo 2 bleek bij gemixte kleuren (M = 4.41, SD = 1.64) hoger dan bij koude kleuren (M = 3.33, 

SD = 1.65) (Bonferroni-correctie, p < .050). Er is geen significant effect gevonden tussen 

gemixte kleuren en warme kleuren (M = 3.60, SD = 1.52).      

 Uit een eenweg variantie-analyse voor de fit van de kernwaarden met als factor 

kleur bleek geen significant hoofdeffect van de kernwaarde ‘Verantwoordingsplicht’ (F (2, 

85) = 2.23, p = .114), ‘Focus’ (F (2, 87) = < 1), ‘Optimisme’ (F (2, 87) = < 1), ‘Leren’ (F (2, 87) = < 

1) en ‘Liefde’ (F (2, 87) = < 1). De gemiddelden en standaarddeviaties van de fit tussen de 

kernwaarden en logo 2 (Foundation for Appalachian Ohio) worden weergegeven in Tabel 3. 
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                     Versie 1           Versie 2    Versie 3 

Kernwaarden    M SD  M SD  M SD 

Multi-generatie             3.33       1.65              3.60       1.52               4.41      1.64 

verantwoordelijkheid  

Verantwoordingsplicht                       3.55       1.48    3.07       1.17                3.83      1.54  

Focus                4.10       1.67  3.60       1.55   4.00 1.60  

Optimisme               4.67       1.32  5.03       1.50  5.13 1.22 

Leren                 3.83       1.37  3.97 1.45  3.77       1.70 

Liefde                3.57       1.79  3.87       1.89  3.97       1.81 

Tabel 3: De fit tussen de kernwaarden en logo 2 (Foundation for Appalachian Ohio) per 

kleurconditie (elk gemiddelde is gebaseerd op n = 30) (1 = lage fit, 7 = hoge fit).   

3.6 Fit kernwaarden logo 3: The Rockstar Foundation 

Uit een eenweg variantie-analyse voor de fit van de kernwaarde ‘Uniciteit’ van logo 3 met als 

factor kleur bleek een significant hoofdeffect (F (2, 87) = 3.88, p = .024). De fit tussen de 

kernwaarde ‘Uniciteit’ en logo 3 bleek bij gemixte kleuren (M = 4.60, SD = 1.57) hoger dan bij 

koude kleuren (M = 3.53, SD = 1.68) (Bonferroni-correctie, p < .050). Er is geen significant 

effect gevonden tussen gemixte kleuren en warme kleuren (M = 3.87, SD = 1.28).  

 Uit een eenweg variantie-analyse voor de fit van de kernwaarde ‘Levendigheid’ van 

logo 3 met als factor kleur bleek een significant hoofdeffect (F (2, 87) = 3.30, p = .042). De fit 

tussen de kernwaarde ‘Levendigheid’ en logo 3 bleek bij gemixte kleuren (M = 6.33, SD = .61) 

hoger dan bij warme kleuren (M = 5.67, SD = 1.09) (Bonferroni-correctie, p < .050). Er is geen 

significant effect gevonden tussen gemixte kleuren en koude kleuren (M = 6.03, SD = 1.22).

 Uit een eenweg variantie-analyse voor de fit van de kernwaarde ‘Passievol’ van logo 3 

met als factor kleur bleek een significant hoofdeffect (F (2, 87) = 6.32, p = .003). De fit tussen 

de kernwaarde ‘Passievol’ en logo 3 bleek bij gemixte kleuren (M = 5.87, SD = .97) hoger dan 

zowel bij warme kleuren (M = 5.03, SD = 1.43) als bij koude kleuren (M = 4.63, SD = 1.63) 

(Bonferroni-correctie, p < .050).        

 Uit een eenweg variantie-analyse voor de fit van de kernwaarde ‘Hartverwarmend’ 

van logo 3 met als factor kleur bleek een significant hoofdeffect (F (2, 87) = 6.27, p = .003). 

De  fit tussen de kernwaarde ‘Hartverwarmend’ en logo 3 bleek zowel bij gemixte kleuren (M 

= 5.67, SD = 1.16) als bij warme kleuren (M = 5.17, SD = 1.29) hoger dan bij koude kleuren (M 
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= 4.43, SD = 1.59) (Bonferroni-correctie, p < .050).       

 Uit een eenweg variantie-analyse voor de fit van de kernwaarde  ‘Empowerment’  van 

logo 3 met als factor kleur bleek een significant hoofdeffect. De fit tussen de kernwaarde 

‘Empowerment’ en logo 3 bleek bij gemixte kleuren (M = 4.93, SD = 1.41) hoger dan zowel bij 

warme kleuren (M = 4.00, SD = 1.39) als bij koude kleuren (M = 4.03, SD = 1.61) (Bonferroni-

correctie, p < .050). 
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4. Conclusie en discussie 

4.1 Conclusie 

Middels de verkregen resultaten is getracht, door middel van twee deelvragen, tot een 

antwoord te komen op de onderzoeksvraag ‘In hoeverre heeft kleur invloed op de perceptie 

van bedrijfslogo’s?’.           

 De eerste deelvraag betreft de beïnvloeding van kleur op de appreciatie van een logo. 

Uit de statistische analyses blijkt dat er geen significant verschil aanwezig is met betrekking 

tot de appreciatie van alle kleurcondities van Allstate en Foundation for Appalachian Ohio. 

Uit de resultaten blijkt echter wel een significant verschil aanwezig te zijn voor The Rockstar 

Foundation. De gemixte kleurconditie, tevens het originele logo, wordt hoger gewaardeerd 

dan de versies met uitsluitend warme en koude kleuren.     

 Middels de tweede deelvraag is de invloed van kleur bij fit van de kernwaarden van 

een logo onderzocht. Deze vraag wordt ten eerste beantwoord door middel van de 

resultaten van de ingevulde associaties. Van de 448 genoemde associaties, komen zeven 

(1.6%) associaties overeen met de kernwaarden van de organisaties. Van de zeven (1.6%) 

kernwaarden, worden er vier (0.9%) kernwaarden genoemd bij Allstate. Hiervan worden er 

drie (0.7%) genoemd bij de koude kleurconditie, tevens het originele logo, en wordt er één 

(0.2%) kernwaarde genoemd bij de gemixte kleurconditie. De overige drie kernwaarden 

worden genoemd bij het logo van Foundation for Appalachian Ohio. In elke kleurconditie 

wordt één (0.2%) kernwaarde genoemd. Echter wordt er geen kernwaarde genoemd bij het 

logo van The Rockstar Foundation.              

 Ten tweede wordt de deelvraag beantwoord met de resultaten van de fit tussen de 

kernwaarden en het logo. Het logo van Allstate blijkt geen significant effect te vertonen met 

betrekking tot de fit van de kernwaarden. Bij  het logo van Foundation for Appalachian Ohio 

blijkt één kernwaarde een significant effect te vertonen. De kernwaarde ‘Multi-generatie 

verantwoordelijkheid’ wordt als meer passend ervaren bij de versie met gemixte kleuren dan 

de versie die uitsluitend koude kleuren bevat. Voor de overige kernwaarden blijkt geen 

significant verschil aanwezig te zijn. Voor het logo van The Rockstar Foundation blijkt uit de 

statistische analyses dat alle kernwaarden een significant effect vertonen. Alle kernwaarden 

bleken een hogere waardering te krijgen bij de gemixte kleuren.  
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Aan de hand van de verkregen resultaten kan een antwoord worden geformuleerd op 

de onderzoeksvraag. Op basis van de bevindingen van de deelvragen kan worden gesteld dat 

enkel de factor kleur geen invloed heeft op de perceptie van bedrijfslogo’s, omdat er slecht 

bij een van de drie logo’s een significant effect optreedt. De appreciatie en de fit van de 

kernwaarden blijkt het hoogst bij de gemixte kleurconditie van het logo van The Rockstar 

Foundation. De logo’s van Allstate en The Foundation for Appalachian Ohio blijken bij beide 

deelvragen geen significant effect te vertonen. Dit roept de vraag op of enkel de factor kleur 

een bepalend is voor dit effect.   

4.2 Discussie 

Als kleur invloed had op de perceptie van de drie gebruikte organisaties, zou de 

onderzoeksvraag bevestigd zijn. Echter met de bevinding dat in het onderzoek kleur enkel 

invloed heeft gehad op één bedrijfslogo, is het mogelijk dat er een alternatieve verklaring te 

geven is voor deze bevindingen. Een mogelijke verklaring voor deze bevingen is te vinden in 

de grafische vormgeving en in de kleur van de logo’s. Bij de logo’s van Allstate en Foundation 

for Appalachian Ohio is het voor de proefpersonen minder gemakkelijk om het logo in een 

context te plaatsen door de grafische vormgeving. Echter bevat het logo van The Rockstar 

Foundation een beter te interpreteren vorm. Uit de associaties blijkt dat de handen in het 

logo van Allstate breder te interpreteren zijn dan het kind dat in beweging is bij het logo van 

The Rockstar Foundation. Bij het logo van Allstate zijn de uiteenlopende associaties 

‘samenwerking’ en ‘bedelen’ het meest genoemd, terwijl bij het logo van The Rockstar 

Foundation de associatie ‘kinderen’ de hoogste frequentie had. Park (2012) benadrukt in zijn 

onderzoek dat het grafische perspectief, dat bestaat uit symbolen, logo’s, kleurenschema’s 

en merk ontwerp, een belangrijke rol speelt bij de beoordeling van logo’s. Hieruit blijkt dat 

er meerdere factoren van belang zijn bij de beoordeling ervan dan enkel kleur.     

 Een andere mogelijke verklaring voor het significante effect van het logo van The 

Rockstar Foundation is dat de proefpersonen het gebruik van de kleuren in het originele logo 

als interessanter ervoeren dan het kleurgebruik van de versie met gemixte kleuren van de 

andere organisaties. De gemixte versie van het logo van The Rockstar Foundation bevat 

meerdere kleuren dan de andere bedrijfslogo’s. Dit zou bovendien een mogelijke beperking 

kunnen zijn in het experiment. Het originele logo van de organisaties Allstate en Foundation 

for Appalachion Ohio is bij de gemixte kleurconditie gemanipuleerd in enkel twee kleuren, 
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namelijk één warme en één koude kleur in tegenstelling tot de gemixte kleurconditie van het 

logo van The Rockstar Foundation. Voor homogene vergelijking van de bedrijfslogo’s zouden 

alle gemixte logo’s dezelfde kleuren moeten bevatten. Hynes (2009) heeft aangetoond dat 

kleuren emotionele waarden dragen en van invloed zijn op de cognitieve stimulatie. Een 

mogelijke verklaring voor het verschil tussen de logo’s is dat door de combinatie van vele 

kleuren in (de gemixte versie van) het logo van The Rockstar Foundation, de proefpersonen 

meer emotionele waarden hechten aan de kleuren.      

 De open vraag met betrekking tot de associaties is echter in strijd met de bewering 

van Bleicher (2011) dat kleuren bepaalde associaties oproepen. In het onderzoek werden 

een aantal associaties bij elke kleurconditie genoemd. Bijvoorbeeld de kernwaarde ‘liefde’  

die bij elke kleurconditie van het logo van Foundation for Appalachian Ohio voorkomt. Kleur 

is hierbij dus geen bepalende factor geweest. In tegenstelling tot wat Bleicher (2011) stelt, 

komen de resultaten van de open vraag wel overeen met het onderzoek van Van Hooft & 

Wiskerke (2008). Uit dat onderzoek blijkt namelijk ook dat de genoemde associaties maar in 

enkele gevallen overeen komen met de kernwaarden van een organisatie.   

4.3 Limitaties 

Een mogelijke limitatie van het onderzoek is het gebruik van verschillende monitoren bij het 

invullen van de vragenlijsten. De vragenlijsten zijn ingevuld op ipad’s, laptops, computers en 

telefoons. Dit kan als gevolg hebben dat de kleuren anders geïnterpreteerd worden. 

 Een andere mogelijke limitatie is het beperkte gebruik van categorieën bij het 

onderzoeken van de associaties. Onder de categorie ‘anders’ vallen veel associaties die 

mogelijk nog in andere categorieën te verdelen zijn.     

 Een laatste mogelijke limitatie betreft het meten van de appreciatie. Voor het meten 

van deze variabele is enkel één vraag gebruikt wat mogelijk niet voldoende is om een 

representatief beeld te geven. Voor het verkrijgen van betrouwbare resultaten van de 

variabele appreciatie is het raadzaam om in het vervolg meerdere items toe te passen. 
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4.4 Vervolgonderzoek  

Een mogelijke aanbeveling voor vervolgonderzoek is het betrekken van de grafische 

vormgeving in het onderzoek naar de kleur van logo’s. Een optie daarvoor is om naast kleur 

ook de vorm te manipuleren. Aangezien het ontwerp van een logo een belangrijke rol speelt 

bij de beoordeling ervan, is het raadzaam om logo’s te gebruiken in een onderzoek waarvan 

de vorm zo veel mogelijk overeen komt met elkaar. Door de vorm hierbij te betrekken, kan 

worden nagegaan of uitsluitend de kleur het significante effect veroorzaakt of dat vorm ook 

een rol speelt.          

 Verder zou er rekening gehouden kunnen worden met het kleurgebruik. Als per 

conditie de kleuren homogeen zijn, is een onderzoek betrouwbaarder dan bij verschillend 

kleurgebruik. Er kan bijvoorbeeld bij een conditie met warme kleuren, bij elk logo dezelfde 

warme kleuren worden toegepast. Zoals Bleicher (2011) beschrijft, roept elke kleur een 

andere associatie op. Door het toepassen van homogene kleuren in vervolgonderzoek, zal 

verschil door bepaalde associaties bij een kleur uitgesloten worden.  
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Bijlage 

Bijlage 1. De in het onderzoek gebruikte bedrijfslogo’s van de organisaties Allstate, Foundation for 

Appalachian Ohio en The Rockstar Foundation 

Allstate 

                         

 

Foundation for Appalachian Ohio  

              

 

The Rockstar Foundation                            
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Bijlage 2. Onderscheid in koude en warme kleuren 
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