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Samenvatting 

 

In dit onderzoek is middels een experiment onderzocht wat het effect is van 

designcomplexiteit en kleur van een logo op de waardering van het logo en de merkattitude 

van frisdrankmerken. Daarnaast is onderzocht of de productattitude en het productgebruik van 

de betreffende merken een rol speelden binnen dit effect. Op basis van de literatuur werd 

verondersteld dat het designkenmerk kleur en het designkenmerk complexiteit van een logo, 

invloed zouden hebben op de waardering van het logo en de merkattitude. Om de genoemde 

effecten te onderzoeken werd een experiment gedaan. Het experiment betrof negen condities 

verdeeld over drie groepen om de effecten te kunnen toetsen. De proefpersonen werden 

willekeurig ingedeeld in één van de drie groepen en kwamen daardoor automatisch in drie 

condities terecht. De binnenproefpersoonfactor was de designcomplexiteit van het logo en de 

tussenproefpersoonfactor was de kleur van het logo. Iedere proefpersoon werd blootgesteld 

aan een simpel, matig complex en complex logo. Deze logo’s werden allemaal weergegeven 

in zwart-wit, de originele kleuren of in full color. In totaal hebben 132 proefpersonen 

deelgenomen aan het online experiment, waarvan 108 proefpersonen zijn meegenomen in de 

analyses. Uit de analyses is gebleken dat er voor de waardering van het logo een interactie-

effect bestaat tussen de designcomplexiteit en de kleur van het logo. Niet bij alle gebruikte 

frisdrankmerken bleken de productattitude en het productgebruik een rol te spelen. Voor de 

merkattitude bestond er geen interactie-effect tussen de designcomplexiteit en de kleur van 

het logo. Wel bleek er een effect te zijn van designcomplexiteit op de merkattitude, echter is 

het de vraag of dit daadwerkelijk komt door de complexiteit van het design. De 

productattitude bleek immers voor ieder merk invloed te hebben op de merkattitude. 
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Introductie 

 

Van kleine tot grote bedrijven, ieder bedrijf heeft een logo. Als een van de meest opvallende 

visuele elementen van een bedrijf, is een logo een belangrijk onderdeel waarmee een bedrijf 

zich kan identificeren en kan onderscheiden van concurrenten (Janiszewski & Meyvis, 2001). 

Sommige bedrijven spenderen enorme bedragen in het ontwerpproces om een goed logo te 

creëren, maar wat maakt een logo zo relevant? Allereerst functioneert een logo als een 

identificeerbaar symbool voor een bedrijf (Van Grinsven & Das, 2014). De visuele elementen 

van een logo zijn daarmee cruciaal om een specifiek merk in winkels te kunnen herkennen 

(Airey, 2009; Henderson & Cote, 1998). Dit is cruciaal, omdat 70% van alle 

aankoopbeslissingen in de winkel genomen worden (Schechter, 1993). Ook online is 

zichtbaarheid steeds belangrijker geworden, aangezien steeds meer aankopen online gedaan 

worden. Daarnaast kunnen logo’s zowel als visuele of verbale stimuli, positieve 

merkassociaties genereren onder de doelgroep en een bijdrage leveren aan een positieve 

merkattitude (Henderson & Cote, 1998; Van Riel & Van den Ban, 2001; Henderson et al., 

2003). Een bedrijf kan zich met haar logo als zichtbaar element dus onderscheiden van andere 

bedrijven. Zo kan een bedrijf zich differentiëren van concurrenten op verschillende 

designkenmerken van het logo. Een logo kan uit verschillende vormen bestaan en één of 

meerdere kleuren bevatten, wat het ene logo weer simpeler of complexer maakt dan het 

andere. Ondanks dat ieder bedrijf een logo heeft, zijn de effecten van deze specifieke 

designkenmerken van logo’s op consumentenreacties nog weinig onderzocht. Wel blijkt uit 

onderzoek dat de logocomplexiteit een bepalende factor is voor de merkattitude (Van 

Grinsven & Das, 2014). Het designkenmerk kleur is tot op heden echter alleen als onderdeel 

van de logocomplexiteit onderzocht, terwijl kleur als los kenmerk invloed blijkt te hebben op 

de waardering van afbeeldingen en advertenties (Fernandez & Rosen, 2000; Lohse & Rosen, 

2001). Dit wekt de suggestie dat het ook van toepassing kan zijn op logo’s. Het is daarom 

relevant om kleur als los designkenmerk te onderzoeken in combinatie met de 

logocomplexiteit. Dit onderzoek biedt inzicht in het effect van logocomplexiteit en kleur van 

een logo op de waardering van het logo en de merkattitude.  
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Theoretisch kader 

 

Designkenmerken en effecten op consumentenreacties 

Het eerste onderzoek naar de effecten van specifieke designkenmerken van logo’s op 

consumentenreacties werd gedaan door Henderson en Cote (1998). Zij onderzochten de 

effecten van 13 verschillende designkenmerken op de logoherkenning. De 13 kenmerken 

waren ‘activity, balance, cohesiveness, complexity, depth, durableness, organicness, 

parallelness, proportion, repetition of elements, representativeness, roundness en symmetry’ 

(Henderson & Cote, 1998, p. 16-17). Uit hun onderzoek blijkt dat wanneer logoherkenning 

het doel is, de vormen van het logo er heel natuurlijk en harmonieus uit dienen te zien. Onder 

natuurlijk wordt ‘de mate waarin het ontwerp onderdelen bevat die vaak gezien worden’ 

verstaan en onder harmonieus wordt ‘een patroon of de plaatsing van onderdelen die 

symmetrie en balans combineren’ verstaan (Henderson & Cote, 1998, p. 16). Zoals al werd 

aangegeven was logocomplexiteit één van de designkenmerken die Henderson en Cote (1998) 

onderzochten, waar later meer aandacht voor is gekomen en tevens in dit onderzoek aandacht 

aan wordt besteed. 

 Ook Van Grinsven en Das (2014) onderzochten het effect van een aantal 

designkenmerken op consumentenreacties. Zo onderzochten zij het effect van 

logocomplexiteit op merkevaluatie. De manipulatie van complexiteit die is toegepast op de 

logo’s was afkomstig van Pieters, Wedel en Batra (2010), die de rol van visuele complexiteit 

in advertenties onderzochten. In hun onderzoek werd een onderscheid gemaakt in twee 

soorten visuele complexiteit, namelijk feature complexity en design complexity. Feature 

complexity heeft betrekking op de details en variatie in basale visuele kenmerken, zoals kleur, 

lichtsterkte en contouren. Design complexity heeft betrekking op het aantal vormen en 

objecten, de patronen en of de structuur symmetrisch is. Uit hun onderzoek bleek dat de 

design complexity een positief effect heeft op de attitude t.o.v. de advertentie. De complexiteit 

trekt de aandacht voor de advertentie in zijn geheel en zorgt uiteindelijk voor een positief 

effect op de attitude t.o.v. de advertentie. Aangezien logo’s net als advertenties, kunnen 

verschillen in de mate van complexiteit was dat de reden voor Van Grinsven en Das (2014) 

om het effect van design complexity bij logo’s op consumentenreacties te onderzoeken. De 

logo’s die Van Grinsven en Das (2014) gebruikten, waren daarom gebaseerd op de 

operationalisatie van Pieters et al. (2010). De design complexity zoals Pieters et al. (2010) 

operationaliseerden, bestond uit zes dimensies; de hoeveelheid objecten, onregelmatigheid 

van plaatsing objecten, ongelijkheid van objecten in vorm, gedetailleerdheid van objecten, 
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asymmetrie van plaatsing objecten en de onregelmatigheid van de inrichting van het ene 

object t.o.v. het andere. De laatste twee dimensies waren minder van toepassing op logo’s, 

omdat ze oorspronkelijk betrekking hadden op objecten binnen een advertentie. Deze 

operationalisatie sluit ook goed aan op de definitie van logocomplexiteit van Henderson en 

Cote (1998). Laatstgenoemde auteurs definieerden logocomplexiteit namelijk als ‘een element 

van elaboratie, dat kan voortvloeien uit het gebruik van verschillende, specifieke 

designkenmerken, zoals de hoeveelheid vormen, hoe deze t.o.v. elkaar geplaatst zijn en hoe 

overladen het design is met kenmerken (Henderson & Cote, 1998, p. 17)’. Uit het onderzoek 

van Van Grinsven en Das (2014) bleek dat simpele logo’s in het algemeen tot een betere 

merkattitude leiden dan complexe logo’s. Daarentegen bleek dat voor een complex logo de 

merkattitude op de lange termijn juist beter kan worden, terwijl bij een simpel logo de 

merkattitude constant blijft over tijd. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat complexe 

stimuli geprefereerd worden boven simpele stimuli, indien men genoeg tijd heeft om te leren 

over die stimuli (Hekkert, Snelders & Van Wieringen, 2003). Hierdoor kan de merkattitude 

op de lange termijn beter worden, wanneer een complex logo vaak genoeg wordt gezien. De 

logocomplexiteit blijkt hiermee dus een bepalende factor te zijn voor de merkattitude (Van 

Grinsven & Das, 2014).  

Het designkenmerk kleur is in de hierboven genoemde onderzoeken echter niet als los 

kenmerk meegenomen, terwijl de gebruikte logo’s wel degelijk verschilden van kleur en 

hoeveelheden kleur. Pieters et al. (2010) namen kleur mee als onderdeel van de feature 

complexity bij advertenties, terwijl Van Grinsven en Das (2014) kleur meenamen als 

onderdeel van de logocomplexiteit. Aangezien de kleur en hoeveelheid kleuren per logo kan 

verschillen, zou dit ook invloed kunnen hebben op de waardering van het logo en de 

merkattitude. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat kleur in advertenties en 

afbeeldingen leidt tot positievere evaluaties t.o.v. zwart-wit advertenties en afbeeldingen. Zo 

blijkt uit onderzoek dat mensen een voorkeur hebben voor advertenties met kleur t.o.v. zwart-

wit advertenties (Fernandez & Rosen, 2000). Ook uit onderzoek van Lohse en Rosen (2001) 

blijkt dat mensen een positievere attitude hebben t.o.v. advertenties in kleur dan zwart-wit 

advertenties. Daarnaast was de attitude t.o.v. de adverteerders van advertenties in kleur 

positiever dan de attitude t.o.v. adverteerders van zwart-wit advertenties (Lohse & Rosen, 

2001). Deze onderzoeken met betrekking tot kleur wekken de suggestie dat dit ook zou 

gelden voor logo’s. Zo zou een gekleurd logo bijvoorbeeld meer gewaardeerd kunnen worden 

dan een zwart-wit logo en kunnen leiden tot een betere merkattitude. Tevens blijkt uit 

onderzoek van Teck Foo (2003) dat er geen correlatie is tussen de complexiteit van het logo 
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en het aantal kleuren in het logo. Een logo wordt dus niet als complexer gezien, naarmate het 

aantal kleuren in een logo toeneemt. Dit vormt nog een reden om kleur als los designkenmerk 

te zien van designcomplexiteit en de invloed hiervan te onderzoeken.  

Naast de voorkeur voor advertenties en afbeeldingen in kleur t.o.v. in zwart-wit, is het 

ook mogelijk dat mensen een bepaalde voorkeur hebben voor één of meerdere kleuren in het 

algemeen. Wanneer dit wordt toegepast op logo’s is het aannemelijk dat iemand met een 

voorkeur voor de kleur rood, een Coca Cola logo mooier vindt dan iemand die geen voorkeur 

heeft voor de kleur rood. Op die manier lijkt de preferentie voor een bepaalde kleur ook 

invloed te hebben op de waardering van een logo. Daarom wordt in dit onderzoek onderzocht 

of kleurpreferentie een voorspellende waarde heeft voor de waardering van een logo.  

 

De rol van productattitude en productgebruik 

Zoals uit bovenstaande onderzoeken blijkt, kunnen de designkenmerken van het logo diverse 

effecten hebben op consumentenreacties. Wat in de bestaande onderzoeken naar effecten van 

designkenmerken van logo’s op consumentenreacties echter niet is meegenomen, is de mate 

waarin iemand het product van dat betreffende merk leuk vond of daadwerkelijk gebruikte. 

Bij het zien van een logo van een bepaald merk, zouden er associaties bij iemand naar boven 

kunnen komen die zij linken aan het product van dat merk. Het is aannemelijk dat wanneer 

iemand een Coca Cola logo ziet, denkt aan de frisdrank en daar een bepaalde attitude over 

heeft. Wanneer die persoon de frisdrank erg lekker vindt en vaak drinkt, zouden de positieve 

associaties invloed kunnen hebben op de waardering van het logo en de merkattitude. 

Hierdoor zou een consument met een positieve productattitude, het logo bijvoorbeeld meer 

kunnen waarderen dan bij een negatieve productattitude, waar het tegenovergestelde wordt 

verondersteld. Dit is in lijn met de cognitieve dissonantie theorie (Festinger, 1957). Deze 

theorie stelt dat wanneer bepaalde overtuigingen of gedragingen met elkaar in tegenspraak 

zijn, dit geen fijn gevoel geeft. Mensen houden er van als hun overtuigingen en gedragingen 

overeenstemmen. Wanneer dit niet het geval is, voelen mensen een sterke drang om het 

vervelende gevoel te verminderen en doen dit door hun gedrag of houding te veranderen 

(Festinger, 1957). In die zin lijkt het dus logisch dat wanneer iemand een product niet vaak 

gebruikt, omdat hij zij het product niet lekker vind, ook negatief is over het logo van dat merk 

en het merk in zijn geheel. Het geeft immers een vervelend gevoel om meerdere 

overtuigingen te hebben die met elkaar in tegenspraak zijn. Anderzijds lijkt het dus wel 

logisch dat wanneer iemand een product vaak gebruikt, omdat hij/zij het product erg lekker 

vindt, ook positief is over het logo van dat merk en het merk in zijn geheel. De positieve of 
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negatieve productattitude en de mate waarin iemand de frisdrank nuttigt, lijken hiermee 

belangrijke factoren te zijn voor de waardering van het logo en de merkattitude. Hierdoor rijst 

de vraag of de waardering van het logo en de merkattitude alleen afhankelijk zijn van de 

designcomplexiteit en de kleur van het logo, of dat de productattitude en het productgebruik 

van dat betreffende merk ook invloed hebben. 

 

Onderzoeksvraag 

De productattitude en het productgebruik lijken hiermee een rol te spelen in het effect van 

designcomplexiteit en kleur van het logo, op de waardering van het logo en de merkattitude. 

Om meer inzicht te krijgen in bovengenoemd effect en welke rol productattitude en 

productgebruik hierin spelen, dient dit getoetst te worden. Uit dit onderzoek zal blijken of een 

logo meer gewaardeerd wordt in kleur of juist in zwart-wit en of dit geldt voor iedere mate 

van designcomplexiteit. Tevens kan dit onderzoek inzicht bieden in welke combinaties van 

designcomplexiteit en kleur van het logo, een positief of juist negatief effect hebben op de 

merkattitude.  

 

Dit theoretische kader leidt tot de onderstaande onderzoeksvraag. 

 Wat is het effect van designcomplexiteit en kleur op de waardering van het logo en de 

merkattitude en welke rol spelen productattitude en productgebruik hierin? 

 

Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen opgesteld: 

1a. Wat is het effect van designcomplexiteit en kleur op de waardering van het logo? 

1b. In hoeverre wordt het effect van designcomplexiteit en kleur op de waardering van het

 logo versterkt door de productattitude en het productgebruik van dat betreffende

 merk? 

1c. Heeft kleurpreferentie een voorspellende waarde voor de logowaardering? 

 

2a. Wat is het effect van designcomplexiteit en kleur op de merkattitude? 

2b. In hoeverre wordt het effect van designcomplexiteit en kleur op de merkattitude

 versterkt door de productattitude en het productgebruik van dat betreffende merk? 

 

 

 

 



 8 

Methode 

 

Materiaal 

Het onderzoek betrof een experiment met negen condities verdeeld over drie groepen, om het 

veronderstelde effect van de onafhankelijke variabelen op de afhankelijke variabelen te 

kunnen toetsen. De onafhankelijke variabelen binnen dit onderzoek waren de 

designcomplexiteit en kleur van het logo. Dit zijn de variabelen die binnen het onderzoek 

gemanipuleerd werden. Zoals in figuur 1 is weergegeven, werd verondersteld dat het effect 

van designcomplexiteit en kleur op de waardering van het logo en de merkattitude, versterkt 

wordt door de mate waarin iemand het product van dat merk leuk vindt en het product van dat 

merk consumeert. 

De designcomplexiteit van de logo’s werd gemanipuleerd door een onderscheid te 

maken in een simpel, matig complex en complex logo. De manipulatie is gebaseerd op het 

onderzoek van Van Grinsven en Das (2014) die design complexity toepasten op logo’s. 

Oorspronkelijk afkomstig van Pieters et al. (2010), die design complexity operationaliseerden 

voor advertenties. De logo’s zijn gekozen op basis van zes dimensies; de hoeveelheid 

objecten, onregelmatigheid van plaatsing objecten, ongelijkheid van objecten in vorm, 

gedetailleerdheid van objecten, asymmetrie van plaatsing objecten en de onregelmatigheid 

van de inrichting van het ene object t.o.v. de andere. De designcomplexiteit had alleen 

betrekking op de vormen van en in het logo. 

Om vast te stellen welke logo’s gezien werden als simpel, matig complex en complex, 

werd een kleine pre-test gedaan onder 17 proefpersonen en werd de designcomplexiteit van 

negen logo’s vastgesteld. De proefpersonen dienden hierbij aan de hand van een zevenpunts 

Likert-schaal aan te geven of zij het logo simpel (1) of complex (7) vonden. Uiteindelijk 

werden drie logo’s gekozen waarvan werd aangegeven dat zij als meest simpel en meest 

complex werden gezien. Het logo dat het best tussen de twee uiterste waarden zat werd 

gebruikt als matig complex. Aan de hand van drie t-toetsen is gebleken dat alle drie de logo’s 

significant van elkaar verschilden qua designcomplexiteit. Uit een t-toets voor de mate van 

designcomplexiteit bleek er een significant verschil te zijn tussen de mate van 

designcomplexiteit van het logo van Crystal Clear en van het logo van Nestea (t (16) = 5.33, p 

< .001). De mate van designcomplexiteit van het Nestea logo (M = 3.76, SD = 1.39) bleek 

complexer dan het Crystal Clear logo (M = 2.18, SD = 0.88). Uit een t-toets voor de mate van 

designcomplexiteit bleek er een significant verschil te zijn tussen de mate van 

designcomplexiteit van het logo van Nestea en van het logo van Chaudfontaine (t (16) = 3.14, 
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p = .006). De mate van designcomplexiteit van het Chaudfontaine logo (M = 4.82, SD = 1.19) 

bleek complexer dan het Nestea logo (M = 3.76, SD = 1.39). Uit een t-toets voor de mate van 

designcomplexiteit bleek er een significant verschil te zijn tussen de mate van 

designcomplexiteit van het logo van Crystal Clear en van het logo van Chaudfontaine (t (16) 

= 10.32, p < .001). De mate van designcomplexiteit van het Chaudfontaine logo (M = 4.82, 

SD = 1.19) bleek complexer dan het Crystal Clear logo (M = 2.18, SD = 0.88). Op basis van 

deze pre-test zijn de logo’s van Crystal Clear (simpel), Nestea (matig complex) en 

Chaudfontaine (complex) gekozen voor het hoofdexperiment. Proefpersonen die deelnamen 

aan de pre-test werden uitgesloten voor deelname aan het hoofdexperiment.  

De kleur van de logo’s werd gemanipuleerd door een onderscheid te maken in zwart-

wit logo’s, de originele logo’s en full color logo’s. De zwart-wit logo’s zijn de originele 

logo’s die zijn omgezet naar een zwart-witte versie. De full color logo’s zijn dusdanig 

bewerkt dat de drie logo’s dezelfde kleuren bevatten, maar meer kleuren bevatten dan het 

originele logo. Zo kon getoetst worden of logo’s in kleur (origineel en full color) überhaupt 

meer gewaardeerd werden dan zwart-wit logo’s. De drie full color logo’s bevatten evenveel 

kleuren om de invloed van hoeveelheid kleuren op de resultaten uit te sluiten. De gekozen 

merklogo’s zijn afkomstig van merken met producten die tot dezelfde productcategorie 

behoren. Alle merken verkopen namelijk frisdrank. Er is gekozen voor merklogo’s van een 

low-involvement product, omdat bijna iedere proefpersoon hiermee in aanraking komt en dus 

frisdrank nuttigt. Het is daarom zeer aannemelijk dat bijna iedere proefpersoon een mening 

heeft over frisdrank en kan aangeven of hij/zij het product wel of niet leuk/lekker vindt en wel 

of niet gebruikt. In tabel 1 is een overzicht weergegeven van de gebruikte logo’s in de 

verschillende condities en groepen. 
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Tabel 1. Overzicht van logo’s in verschillende condities en groepen 

Groep 1 (conditie 1, 2 & 3) Groep 2 (conditie 4, 5 & 6) Groep 3 (conditie 7, 8 & 9) 

Conditie 1 Merklogo Conditie 4 Merklogo Conditie 7 Merklogo 

Zwart-wit  

& simpel 

 

Origineel 

& simpel 

 

Full color 

& simpel 

 

Conditie 2 Merklogo Conditie 5 Merklogo Conditie 8 Merklogo 

Zwart-wit 

& matig 

complex  
 

Origineel 

& matig 

complex 
 

Full color 

& matig 

complex  

Conditie 3 Merklogo Conditie 6 Merklogo Conditie 9 Merklogo 

Zwart-wit 

& 

complex  

Origineel 

& 

complex  

Full color 

& 

complex  

 

Proefpersonen 

In totaal hebben 174 proefpersonen deelgenomen aan het experiment door middel van een 

gelegenheidssteekproef. Doordat 44 personen hun deelname vroegtijdig hebben afgebroken 

zijn er 132 proefpersonen overgebleven. Als gevolg van het niet volledig invullen van de 

vragenlijst door 24 personen, zijn uiteindelijk 108 proefpersonen meegenomen in de analyses. 

Dit waren 38 mannelijke en 70 vrouwelijke proefpersonen. Uit de ²–toets tussen de condities 

van het experiment en het geslacht van de proefpersonen bleek geen significant verband te 

bestaan (² (2) = 0.34, p = .842). Het aantal mannelijke en vrouwelijke proefpersonen was 

gelijk verdeeld over de drie groepen. Met een range van 53 jaar, had de jongste proefpersoon 

een leeftijd van 16 jaar, terwijl de oudste proefpersoon een leeftijd van 69 had. De 

gemiddelde leeftijd onder de proefpersonen was 26 jaar (SD = 10.40). Uit een eenweg 

variantie-analyse tussen de condities van het experiment en de leeftijd van de proefpersonen 

bleek geen significant verband te bestaan (F (2, 105) < 1). De verschillende leeftijden van de 

proefpersonen waren gelijk verdeeld over de drie groepen. Onder deze proefpersonen hadden 

de meesten een HBO opleiding (49,1%) genoten. Verder hadden de meeste proefpersonen een 

MBO opleiding (17,6%) of WO opleiding (14,8%)  genoten. De laagst genoten opleiding was 

basisonderwijs, door 1 proefpersoon (0,9%) en de hoogst genoten opleiding was 

wetenschappelijk onderwijs door 16 proefpersonen (14,8%). Uit de ²-toets tussen de 
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condities van het experiment en het opleidingsniveau van de proefpersonen bleek geen 

significant verband te bestaan (² (12) = 12.03, p = .443). De verschillende opleidingsniveaus 

van de proefpersonen waren gelijk verdeeld over de drie groepen. Van de 108 proefpersonen 

hadden 107 proefpersonen de Nederlandse nationaliteit en 1 proefpersoon een Duitse 

nationaliteit. 

 

Onderzoeksontwerp 

Het onderzoek betrof een experiment waarbij het veronderstelde effect van de onafhankelijke 

variabelen op de afhankelijke variabelen werd gemeten. Het ontwerp was een 3 (zwart-

wit/origineel/full color logo) x 3 (simpel/matig complex/complex design van logo) mixed 

between-within subjects design met kleur als between factor en designcomplexiteit als within 

factor.  

 

Instrumentatie 

De afhankelijke variabelen binnen dit onderzoek waren ‘waardering van het logo’ en 

‘merkattitude’. Daarnaast werden productattitude, productgebruik en kleurpreferentie als 

covariaten meegenomen. Deze variabelen zijn onderzocht middels een aantal vragen en 

stellingen. 

De waardering van het logo is gemeten aan de hand van schalen die ontworpen zijn 

om ‘aesthetic pleasure’ in design te meten. Blijlevens, Thurgood, Hekkert, Leder en 

Whitfield (2014) ontwikkelden deze schalen vanwege een gebrek aan betrouwbare en valide 

schalen die generaliseerbaar zijn voor verschillende designobjecten. Aesthetic pleasure werd 

gemeten aan de hand van vijf items. De items waren ‘…dit is een mooi logo’, ‘…dit is een 

aantrekkelijk logo’, ‘…dit logo is bevredigend om te zien’, ‘…dit logo is leuk om te zien’ en 

‘…ik kijk graag naar dit logo’. De proefpersonen dienden aan de hand van een zevenpunts 

Likert-schaal aan te geven in hoeverre zij het hiermee eens waren (‘Helemaal mee oneens’ – 

‘Helemaal mee eens’). De betrouwbaarheid van de meting van aesthetic pleasure bestaande 

uit vijf items was goed: α = .82 (conditie 1), α = .89 (conditie 2), α = .94 (conditie 3), α = .87 

(conditie 4), α = .94 (conditie 5), α = .94 (conditie 6), α = .93 (conditie 7), α = .96 (conditie 8) 

en α = .95 (conditie 9). 

 De merkattitude is gemeten aan de hand van zeven Likert-schalen, waarbij de 

proefpersonen dienden aan te geven wat zij vonden van de merken waarvan zij in de 

betreffende experimentele condities een merklogo gezien hebben (Boerman, Van Reijmersdal 

& Neijens, 2014). De schalen waren ‘Niet leuk’ – ‘Leuk’, ‘Slecht’ – ‘Goed’, ‘Onprettig’ – 
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‘Prettig’, ‘Negatief’ – ‘Positief’, ‘Van slechte kwaliteit’ – ‘Van goede kwaliteit’, 

‘Oninteressant’ – ‘Interessant’, ‘Onaantrekkelijk’ – ‘Aantrekkelijk’ en zijn getoetst aan de 

hand van een zevenpunts Likert-schaal. De betrouwbaarheid van de meting van merkattitude 

bestaande uit zeven items was goed: α = .97 (Crystal Clear), α = .97 (Nestea) en α = .96 

(Chaudfontaine). 

Binnen dit onderzoek werden twee covariaten meegenomen, waarvan werd  

verondersteld dat deze het effect van de onafhankelijke variabelen op de afhankelijke 

variabelen versterkten. De covariaten waren productattitude en productgebruik. Daarnaast 

werd kleurpreferentie als covariaat meegenomen, waarvan werd verondersteld een 

voorspellende variabele te zijn voor de logowaardering. De productattitude is gemeten aan de 

hand van zeven Likert-schalen, waarbij de proefpersonen dienden aan te geven wat zij vonden 

van de drie betreffende producten behorende bij de merken (Boerman, Van Reijmersdal & 

Neijens, 2014). De schalen waren ‘Niet leuk’ – ‘Leuk’, ‘Slecht’ – ‘Goed’, ‘Onprettig’ – 

‘Prettig’, ‘Negatief’ – ‘Positief’, ‘Van slechte kwaliteit’ – ‘Van goede kwaliteit’, 

‘Oninteressant’ – ‘Interessant’, ‘Onaantrekkelijk’ – ‘Aantrekkelijk’ en zijn getoetst aan de 

hand van een zevenpunts Likert-schaal. De betrouwbaarheid van de meting van 

productattitude bestaande uit zeven items was goed: α = .95 (Crystal Clear), α = .96 (Nestea) 

en α = .92 (Chaudfontaine). 

Het productgebruik is gemeten door te vragen hoe vaak de proefpersoon frisdrank 

nuttigt van de drie betreffende merken en werd getoetst aan de hand van een zevenpunts 

Likert-schaal (‘Helemaal niet vaak’ – ‘Heel erg vaak’).  

De kleurpreferentie is gemeten aan de hand van twee stellingen. De eerste stelling was 

‘Ik heb een voorkeur voor de kleur blauw’. De tweede stelling was ‘Ik heb geen voorkeur 

voor een bepaalde kleur’. De proefpersonen dienden aan de hand van een zevenpunts Likert-

schaal aan te geven in hoeverre zij het hiermee eens waren (‘Helemaal mee oneens’ – 

‘Helemaal mee eens’).  

 Om na te gaan of de manipulatie van de onafhankelijke variabele geslaagd is, werd 

een manipulatiecheck gedaan. De manipulatie van de designcomplexiteit werd gemeten aan 

de hand van de vraag ‘Wat vindt u van de complexiteit van het design van het logo dat u 

zojuist gezien heeft?’ en werd gemeten aan de hand van een zevenpunts Likert-schaal 

(‘Simpel’ – ‘Complex’). Dit werd gemeten na het zien van ieder logo afzonderlijk en had 

alleen betrekking op de vormen van en in het logo. 

Tot slot werden er nog aantal achtergrondvariabelen gemeten, die gaan over de 

persoonskenmerken van de proefpersonen. De achtergrondvariabelen zijn ‘leeftijd’, 
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‘geslacht’, ‘nationaliteit’ en ‘opleidingsniveau’. De leeftijd is gemeten met de vraag ‘Wat is 

uw leeftijd?’. Het geslacht is gemeten met de vraag ‘Wat is uw geslacht?’, gevolgd door de 

antwoordmogelijkheden ‘man’ en ‘vrouw’ (man = 1, vrouw = 2).  De nationaliteit is gemeten 

met de vraag ‘Wat is uw nationaliteit?’, gevolgd door de antwoordmogelijkheden 

‘Nederlands’ en ‘Anders, namelijk…’ (Nederlands = 1, Anders, namelijk… = 2). Het 

opleidingsniveau is gemeten met de vraag ‘Wat is uw hoogst genoten opleiding?’, gevolgd 

door de antwoordmogelijkheden ‘Basisonderwijs’ (1), ‘VMBO’ (2), ‘HAVO’ (3), ‘VWO’ (4), 

‘MBO’ (5), ‘HBO’ (6) en ‘WO’ (7). 

 

Procedure 

De proefpersonen zijn met name via een bericht op Facebook en via WhatsApp benaderd om 

vervolgens deel te nemen aan het experiment. In de berichten op Facebook en via WhatsApp 

werd benoemd dat deelname slechts een paar minuten tijd zou kosten en dat deelname zeer 

gewaardeerd werd, om zo de mensen te motiveren tot deelname aan het onderzoek. Via dit 

bericht werd een link verspreid die de proefpersonen naar de online tool van Qualtrics leidde. 

Daar kregen de proefpersonen eerst een korte introductie van het experiment zonder het 

exacte doel van het onderzoek prijs te geven. Op die manier werden de resultaten zo min 

mogelijk beïnvloed. De proefpersonen werden door Qualtrics willekeurig in één van de drie 

groepen ingedeeld. Eerst dienden de proefpersonen aan te geven hoe vaak zij frisdrank van de 

drie betreffende merken nuttigden en wat hun bestaande attitude was t.o.v. de producten. Op 

die manier werd de bestaande attitude gemeten voordat zij de logo’s te zien kregen, om de 

invloed daarvan te voorkomen. Vervolgens werden zij blootgesteld aan een simpel, matig 

complex en een complex logo. De drie logo’s waren zwart-wit, de originele of full color 

logo’s. Tijdens en na het zien van ieder logo dienden de proefpersonen steeds een aantal 

vragen te beantwoorden m.b.t. dat logo. Tot slot werden de proefpersonen bedankt voor hun 

deelname. Het online experiment werd op 9 mei 2016 geactiveerd en was actief tot en met 21 

mei 2016. De gemiddelde deelname aan het experiment bedroeg 8 minuten en 48 seconden. 

 

Statistische toetsing 

Voor de statistische toetsing werd gebruik gemaakt van meerdere toetsen. Om te controleren 

of de manipulatie van de onafhankelijke variabele (designcomplexiteit) geslaagd was, werd 

een manipulatiecheck gedaan. Aangezien designcomplexiteit een binnenproefpersoonfactor 

was, werden drie t-toetsen gedaan om na te gaan of de designcomplexiteit van de drie 

merklogo’s significant van elkaar verschilden. Om het effect van de twee onafhankelijke 
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variabelen op de afhankelijke variabelen te toetsen, werd gebruik gemaakt van de tweeweg 

variantie-analyse met tussen- en binnenproefpersoonfactoren. Voor logowaardering als 

afhankelijke variabele zijn vervolgens eenweg covariantie-analyses uitgevoerd per merklogo 

om de interactie-effecten te interpreteren. Aangezien geen interactie-effect werd gevonden 

voor de merkattitude als afhankelijke variabele, zijn eenweg covariantie-analyses uitgevoerd 

per merk om na te gaan of de covariaten wel van invloed waren op de merkattitudes. In deze 

analyses werden productattitude en productgebruik meegenomen als covariaat, omdat de mate 

waarin iemand het product van het betreffende merk leuk vindt, mogelijk van invloed was op 

de afhankelijke variabelen. Daarnaast kan het feit of iemand wel of niet vaak frisdrank nuttigt 

van dat merk, invloed hebben op de afhankelijke variabelen en werd ook productgebruik 

meegenomen als covariaat. Middels deze analyse kon een antwoord gegeven worden op de 

deelvragen en de onderzoeksvraag. Tot slot werd een enkelvoudige regressie uitgevoerd om 

na te gaan of kleurpreferentie een significante voorspeller bleek voor de logowaardering. 
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Resultaten 

 

Manipulatiecheck designcomplexiteit 

Uit een t-toets voor de mate van designcomplexiteit bleek een verwacht significant verschil te 

zijn tussen de mate van designcomplexiteit van het logo van Crystal Clear en van het logo van 

Nestea (t (107) = 11.38, p < .001). De mate van designcomplexiteit van het Nestea logo (M = 

4.24, SD = 1.21) werd complexer gevonden dan het Crystal Clear logo (M = 2.47, SD = 1.43). 

Uit een t-toets voor de mate van designcomplexiteit bleek een verwacht significant 

verschil te zijn tussen de mate van designcomplexiteit van het logo van Nestea en van het 

logo van Chaudfontaine (t (107) = 4.56, p < .001). De mate van designcomplexiteit van het 

Chaudfontaine logo (M = 4.93, SD = 1.41) werd complexer gevonden dan het Nestea logo (M 

= 4.24, SD = 1.21). 

Uit een t-toets voor de mate van designcomplexiteit bleek een verwacht significant 

verschil te zijn tussen de mate van designcomplexiteit van het logo van Crystal Clear en van 

het logo van Chaudfontaine (t (107) = 13.05, p < .001). De mate van designcomplexiteit van 

het Chaudfontaine logo (M = 4.93, SD = 1.41) werd complexer gevonden dan het Crystal 

Clear logo (M = 2.47, SD = 1.43). 

 

Logowaardering 

Uit de tweeweg variantie-analyse met herhaalde metingen voor Logowaardering met als 

factoren Designcomplexiteit en Kleur bleek een significant hoofdeffect van 

Designcomplexiteit (F (2, 210 ) = 27.98, p < .001)  en van Kleur (F (2, 105 ) = 4.71, p = 

.011). Deze hoofdeffecten werden gekwalificeerd door een significant interactie-effect tussen 

Designcomplexiteit en Kleur (F (4, 210) = 9.43, p < .001). Vervolgens zijn eenweg 

covariantie-analyses uitgevoerd per merklogo om de interactie-effecten te interpreteren.  

Uit een eenweg covariantie-analyse voor Logowaardering Crystal Clear met als factor 

Kleur en controlevariabelen Productattitude en Productgebruik bleek een significant 

hoofdeffect van Kleur (F (2, 103) = 5.06, p = .008). Daarnaast bleek een significant effect 

aanwezig te zijn voor de covariaat Productattitude (F (1, 103) = 5.00, p = .028), maar geen 

significant effect aanwezig te zijn voor de covariaat Productgebruik (F (1, 103) < 1). De 

logowaardering van Crystal Clear bij een origineel logo (M = 3.87, SD = 1.07 ) bleek hoger 

dan de logowaardering van zowel het zwart-wit logo (M = 3.11, SD = 0.97) als het full color 

logo (M = 3.13, SD = 1.49). De resultaten zijn te vinden in figuur 2 en tabel 2. 
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Uit een eenweg covariantie-analyse voor Logowaardering Nestea met als factor Kleur 

en controlevariabelen Productattitude en Productgebruik bleek geen significant hoofdeffect 

van Kleur (F (2, 105) = 3.04, p = .053). Tevens bleek geen significant effect aanwezig te zijn 

voor de covariaat Productattitude (F (1, 103) = 1.01, p = .317) en voor de covariaat 

Productgebruik (F (1, 103) = 1.23, p = .269). De resultaten zijn te vinden in figuur 2 en tabel 

2. 

Uit een eenweg covariantie-analyse voor Logowaardering Chaudfontaine met als 

factor Kleur en controlevariabelen Productattitude en Productgebruik bleek een significant 

hoofdeffect van Kleur (F (2, 103) = 11.13, p < .001). Daarnaast bleek geen significant effect 

aanwezig te zijn voor de covariaat Productattitude (F (1, 103) = 1.26, p = .264), maar wel een 

significant effect aanwezig te zijn voor de covariaat Productgebruik (F (1, 103) = 5.32, p = 

.023). De logowaardering van Chaudfontaine van zowel het zwart-wit logo (M = 4.66, SD = 

1.33) als het originele logo (M = 4.63, SD = 1.28) bleek hoger dan het full color logo (M = 

3.34, SD = 1.48). De resultaten zijn te vinden in figuur 2 en tabel 2. 

 

Figuur 2.  Logowaardering per merk in functie van kleur en designcomplexiteit 
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Tabel 2.  Gemiddelden en standaarddeviaties voor logowaardering per merk in functie 

van kleur en designcomplexiteit (1 = negatief, 7 = positief) 

 Zwart-wit Origineel Full color Totaal 

Crystal Clear (simpel) 3.11 (0.97) 3.87 (1.07) 3.13 (1.49) 3.37 (1.23) 

Nestea (matig complex) 4.73 (1.10) 4.01 (1.25) 4.23 (1.45) 4.32 (1.29) 

Chaudfontaine (complex) 4.66 (1.33) 4.63 (1.28) 3.34 (1.48) 4.21 (1.49) 

 

Merkattitude 

Uit de tweeweg variantie-analyse met herhaalde metingen voor Merkattitude met als factoren 

Designcomplexiteit en Kleur bleek een significant hoofdeffect van Designcomplexiteit (F (2, 

210 ) = 5.16, p = .007), maar geen significant hoofdeffect van Kleur (F (2, 105) = 0.29, p = 

.753). Verder trad er ook geen significant interactie-effect op tussen Designcomplexiteit en 

Kleur (F (4, 210 ) = 0.27, p = .894). Vervolgens zijn eenweg covariantie-analyses uitgevoerd 

per merk om na te gaan of de covariaten invloed hebben op de merkattitudes. 

Uit een eenweg covariantie-analyse voor Merkattitude Crystal Clear met als factor 

Kleur en controlevariabelen Productattitude en Productgebruik bleek geen significant 

hoofdeffect van Kleur (F (2, 103) < 1). Wel bleek een significant effect aanwezig te zijn voor 

de covariaat Productattitude (F (1, 103) = 77.87, p < .001), maar geen significant effect 

aanwezig te zijn voor de covariaat Productgebruik (F (1, 103) < 1). De resultaten zijn te 

vinden in tabel 3. 

Uit een eenweg covariantie-analyse voor Merkattitude Nestea met als factor Kleur en 

controlevariabelen Productattitude en Productgebruik bleek geen significant hoofdeffect van 

Kleur (F (2, 103) < 1). Wel bleek een significant effect aanwezig te zijn voor de covariaat 

Productattitude (F (1, 103) = 51.25, p < .001), maar geen significant effect aanwezig te zijn 

voor de covariaat Productgebruik (F (1, 103) = 2.56, p = .113). De resultaten zijn te vinden in 

tabel 3. 

Uit een eenweg covariantie-analyse voor Merkattitude Chaudfontaine met als factor 

Kleur en controlevariabelen Productattitude en Productgebruik bleek geen significant 

hoofdeffect van Kleur (F (2, 103) = 1.06, p = .350). Wel bleek een significant effect aanwezig 

te zijn voor de covariaat Productattitude (F (1, 103) = 15.51, p < .001), maar geen significant 

effect aanwezig te zijn voor de covariaat Productgebruik (F (1, 103) = 3.60, p = .061). De 

resultaten zijn te vinden in tabel 3. 
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Tabel 3.  Gemiddelden en standaarddeviaties voor merkattitude per merk in functie van 

kleur en designcomplexiteit (1 = negatief, 7 = positief) 

 Zwart-wit Origineel Full color Totaal 

Crystal Clear (simpel) 4.85 (1.10) 4.92 (1.04) 4.60 (1.31) 4.82 (1.14) 

Nestea (matig complex) 4.42 (1.26) 4.43 (1.18) 4.47 (1.06) 4.44 (1.17) 

Chaudfontaine (complex) 4.77 (1.03) 4.94 (1.14) 4.61 (1.30) 4.77 (1.15) 

 

Kleurpreferentie als voorspeller voor logowaardering 

De enkelvoudige regressies zijn alleen uitgevoerd voor de originele logo’s van Crystal Clear, 

Nestea en Chaudfontaine om na te gaan of de kleurpreferentie voor blauw een voorspeller 

bleek. Uit een enkelvoudige regressie bleek dat de Logowaardering van Crystal Clear voor 

2% te verklaren was door de Kleurpreferentie voor blauw als ingebrachte variabele (F (1, 36) 

< 1). De kleurpreferentie voor blauw bleek geen significante voorspeller voor de 

Logowaardering van Crystal Clear (β = -.07, p = .700). 

Uit een enkelvoudige regressie bleek dat de Logowaardering van Nestea voor 3% te 

verklaren was door de Kleurpreferentie voor blauw als ingebrachte variabele (F (1, 36) < 1). 

De kleurpreferentie voor blauw bleek geen significante voorspeller voor de Logowaardering 

van Nestea (β = -.04, p = .806). 

Uit een enkelvoudige regressie bleek dat de Logowaardering van Chaudfontaine voor 

0% te verklaren was door de Kleurpreferentie voor blauw als ingebrachte variabele (F (1, 36) 

< 1). De kleurpreferentie voor blauw bleek geen significante voorspeller voor de 

Logowaardering van Chaudfontaine (β = -.16, p = .339). 
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Conclusie en discussie 

 

In dit onderzoek is middels een experiment onderzocht wat het effect is van 

designcomplexiteit en kleur op de waardering van het logo en de merkattitude. Daarnaast is 

onderzocht of de productattitude en het productgebruik van dat betreffende merk een rol 

spelen binnen dit effect. Onderstaand wordt per afhankelijke variabele antwoord gegeven op 

de bijbehorende deelvragen en mogelijke verklaringen worden toegelicht. Daarna volgt een 

algemene conclusie met het antwoord op de centrale onderzoeksvraag. Tot slot volgen de 

beperkingen van het onderzoek en een aantal praktische- en theoretische implicaties. 

 

Logowaardering 

Met het oog op deelvraag ‘1a’ kan geconcludeerd worden dat er een significant interactie-

effect bestaat tussen de designcomplexiteit en de kleur van het logo. Zo blijkt uit de resultaten 

dat het logo van Crystal Clear in de originele kleur, meer gewaardeerd wordt dan het Crystal 

Clear logo in zwart-wit en full color. De productattitude blijkt dit effect wel te versterken, 

maar het productgebruik van Crystal Clear niet. Voor de waardering van het Nestea logo 

blijkt het niet uit te maken in welke kleur deze wordt gezien. Er blijkt namelijk geen 

significant verschil te zijn in de logowaardering van het Nestea logo in de verschillende 

kleuren. Het logo van Nestea wordt dus ongeacht de kleur gelijk gewaardeerd. Ook blijken de 

productattitude en het productgebruik van Nestea hierin geen rol te spelen. Verder blijkt uit de 

resultaten dat het Chaudfontaine logo in zowel zwart-wit als in de originele kleur, meer 

gewaardeerd wordt dan het Chaudfontaine logo in full color. De productattitude blijkt dit 

effect niet te versterken, maar het productgebruik wel. Hiermee is deelvraag ‘1b’ voor ieder 

merklogo beantwoord. In tegenstelling tot wat in het theoretisch kader werd gesuggereerd, 

blijken logo’s in kleur niet per definitie meer gewaardeerd te worden dan zwart-wit logo’s. De 

resultaten zijn daarom niet in lijn met de aangehaalde onderzoeken waarin dit wel opging 

voor afbeeldingen en advertenties (Fernandez & Rosen, 2000; Lohse & Rosen, 2001). 

 Een mogelijke verklaring voor het feit dat het Crystal Clear logo in de originele kleur 

meer gewaardeerd wordt dan hetzelfde logo in zwart-wit en full color is dat de gebruikte 

kleuren in de andere twee condities niet congruent zijn met het merk. Zo staat Crystal Clear 

voor verfrissend en heeft de kleur blauw een betere fit met het merk dan zwart-wit en een 

combinatie van meerdere kleuren (full color). Tevens staat Crystal Clear als merknaam 

letterlijk bekend voor kristalhelder en de associatie met de kleur blauw is in die zin logischer 

dan met andere kleuren. Het Nestea logo wordt ongeacht de kleur gelijk gewaardeerd en een 
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mogelijke verklaring ligt in de associaties die het zien van het logo oproept. Zo is het 

mogelijk dat wanneer iemand het Nestea logo ziet, denkt aan het product in zijn geheel en de 

vormgeving daarvan. In tegenstelling tot de verpakking van Crystal Clear en Chaudfontaine, 

is deze vormgegeven met meerdere kleuren. In die zin is het mogelijk dat de proefpersonen 

het logo in full color realistisch vinden en daardoor even positief waarderen als het originele 

logo. Aangezien het zwart-wit logo van Nestea ook even positief wordt gewaardeerd, vinden 

de proefpersonen dit welllicht ook een realistisch logo. Ook voor het Chaudfontaine logo 

geldt dat het merk staat voor verfrissend en de kleur blauw een betere fit heeft met het merk 

dan een combinatie van kleuren (full color). Aangezien Chaudfontaine bronwater is, is 

wederom de associatie met de kleur blauw logischer dan een combinatie van kleuren (full 

color). Voor het Chaudfontaine logo blijkt het zwart-wit logo echter ook meer gewaardeerd te 

worden dan het full color logo. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het logo in zwart-wit 

wordt gezien als een reële optie indien het merk er voor zou kiezen om een re-design door te 

voeren. Dit betekent dat wanneer Chaudfontaine zou kiezen voor hetzelfde logo in zwart-wit, 

dit de logowaardering niet zal schaden. 

  Uit de resultaten is tevens gebleken dat de kleurpreferentie voor blauw geen 

significante voorspeller is voor de waardering van een logo. De voorkeur voor de kleur blauw 

heeft in dit onderzoek geen voorspellende waarde voor de waardering van het Crystal Clear 

logo, het Nestea logo en het Chaudfontaine logo. Het is daarom niet noodzakelijk in de 

toekomst kleurpreferentie als controlevariabele mee te nemen. Hiermee is ook deelvraag ‘1c’ 

beantwoord. 

De waardering van een logo blijkt dus niet alleen afhankelijk te zijn van de 

designcomplexiteit en de kleur van het logo, maar ook de productattitude en het 

productgebruik van dat betreffende merk blijken invloed te hebben. De productattitude en het 

productgebruik blijken echter niet bij ieder merklogo invloed te hebben op de waardering van 

het logo. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de gebruikte merklogo’s afkomstig zijn van 

merken met producten die tot de productcategorie ‘frisdrank’ behoren. Frisdrank is een 

voorbeeld van een low-involvement product. Aangezien de betrokkenheid bij frisdrank over 

het algemeen laag is, is dat wellicht de verklaring voor het feit dat de productattitude en het 

productgebruik niet bij ieder merk invloed hebben gehad. Het is mogelijk dat iemand het logo 

van een product niet kan waarderen, maar toch positief is over het product en het product veel 

gebruikt. Hierdoor heeft de productattitude en het productgebruik wellicht niet bij ieder merk 

invloed gehad op de logowaardering. In dit onderzoek is bewust gekozen voor low-

involvement producten, zodat iedere proefpersoon hiermee bekend zou zijn. In 
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vervolgonderzoek kan juist gekozen worden voor high-involvement producten om na te gaan 

of de productattitude en het productgebruik dan wel altijd invloed hebben op de waardering 

van het logo. Wanneer iemand een high-involvement product wil aanschaffen of gebruiken is 

een mooi logo wellicht een belangrijker criterium dan bij een low-involvement product. Het is 

immers niet logisch dat iemand een high-involvement product aanschaft terwijl hij/zij het logo 

niet kan waarderen, omdat de betrokkenheid hierbij hoger is. Zodoende lijken de 

productattitude en het productgebruik meer invloed te hebben op de waardering van een logo 

bij een high-involvement product dan bij een low-involvement product. Daarom is het 

interessant om in vervolgonderzoek merklogo’s te gebruiken van high-involvement producten 

en de invloed van de productattitude en het productgebruik te onderzoeken. Daarnaast is het 

interessant om na te gaan of de betrokkenheid bij een product daadwerkelijk invloed heeft op 

de waardering van het logo van dat merk. 

 

Merkattitude 

Met het oog op deelvraag ‘2a’ kan geconcludeerd worden dat er geen significant interactie-

effect bestaat tussen de designcomplexiteit en de kleur van het logo. Tevens blijkt er geen 

significant hoofdeffect te zijn van kleur van het logo op de merkattitude. De merkattitude van 

Crystal Clear blijkt dus ongeacht de kleur van het logo even positief te zijn. Datzelfde geldt 

voor de merken Nestea en Chaudfontaine. De mogelijke verklaring hiervoor is dat het alle 

drie bekende en stabiele merken zijn, waardoor het eenmalig zien van een logo in een andere 

kleur dan gebruikelijk, geen invloed heeft op de merkattitude. Een beperking hierbij is dat niet 

is onderzocht of de proefpersonen het oordeel over het logo daadwerkelijk meenamen in hun 

oordeel over het merk. Het is daarom interessant om in toekomstig onderzoek te toetsen of de 

merkattitude mede afhankelijk is van de logowaardering.  

 Uit de resultaten blijkt dat er wel een significant hoofdeffect van designcomplexiteit 

bestaat. Het is echter de vraag of dat daadwerkelijk door de complexiteit van het design komt, 

of dat ook andere kenmerken invloed hebben gehad op de merkattitude. Zoals in het 

theoretisch kader werd verondersteld, zouden de productattitude en het productgebruik ook 

invloed hebben op de merkattitude. Middels dit onderzoek wordt aangetoond dat de 

productattitude voor alle drie de merken een significante invloed heeft op de merkattitude. De 

merkattitude blijkt dus mede afhankelijk te zijn van de productattitude. Het productgebruik 

blijkt echter geen significante invloed te hebben op de merkattitude. Op basis van dit 

onderzoek kan geconcludeerd worden dat het niet uitmaakt of iemand het product wel of niet 

vaak gebruikt. Hiermee is deelvraag ‘2b’ voor ieder merk beantwoord. Aangezien iemand niet 
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perse een product vaak hoeft te gebruiken om een oordeel te kunnen geven over een merk, is 

dat wellicht een verklaring waarom productgebruik geen invloed heeft op de merkattitude. 

Iemand kan ook door andere associaties met het merk een positieve of negatieve merkattitude 

hebben, zonder het product daadwerkelijk te gebruiken. De gebruikte merken zijn bekende 

merken in Nederland die actief zijn met reclame, waardoor ook de associaties met het merk 

door de reclame, invloed kunnen hebben op de merkattitude. In toekomstig onderzoek is het 

daarom interessant om na te gaan in hoeverre de bekendheid met een merk ook invloed heeft 

op de merkattitude.  

 Ook werd in het theoretisch kader verondersteld dat de designcomplexiteit van het 

logo een bepalende factor zou zijn voor de merkattitude (Van Grinsven & Das, 2014). Uit dit 

onderzoek blijkt echter dat het simpele logo van Crystal Clear en het complexe logo van 

Chaudfontaine tot een even positieve merkattitude hebben geleid. De logo’s van Crystal Clear 

en Chaudfontaine blijken wel tot een positievere merkattitude te hebben geleid dan het logo 

van Nestea. De verklaring hiervoor is dat de designcomplexiteit zeer waarschijnlijk niet de 

enige bepalende factor is voor de merkattitude. Dit onderzoek heeft aangetoond dat de 

merkattitude bij frisdrankmerken ook mede afhankelijk blijkt te zijn van de productattitude 

zoals hierboven al werd aangegeven.  

 

Algemene conclusie  

Op basis van dit onderzoek blijkt dat er voor de waardering van het logo een significant 

interactie-effect bestaat tussen de designcomplexiteit en de kleur van het logo. Ook de 

productattitude en het productgebruik spelen bij sommige merken een rol. Daarmee is de 

waardering van een logo niet alleen afhankelijk van de designcomplexiteit en de kleur van het 

logo, maar bij sommige merklogo’s ook van de productattitude of het productgebruik. Voor 

de merkattitude blijkt er echter geen significant-interactie-effect te bestaan tussen de 

designcomplexiteit en de kleur van het logo. Tevens blijkt er geen significant hoofdeffect van 

kleur van het logo op de merkattitude te bestaan. Wel blijkt er een significant hoofdeffect van 

designcomplexiteit te bestaan. Hierbij speelt de productattitude voor ieder merk wel een rol, 

terwijl het productgebruik geen rol blijkt te spelen. De merkattitude blijkt daarmee dus niet 

alleen afhankelijk te zijn van de designcomplexiteit van het logo, maar ook van de 

productattitude.  
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Beperkingen 

Een beperking die mogelijk van invloed is geweest op de resultaten, is de manier waarop het 

productgebruik is gemeten. Het item was namelijk een self-report item waardoor de 

proefpersonen voor zichzelf moesten beoordelen wat vaak en niet vaak is. Wat voor de ene 

persoon vaak is, kan voor een andere persoon juist niet vaak zijn. Wellicht heeft de 

controlevariabele productgebruik nu een andere rol gespeeld, dan wanneer voor een andere 

manier van meten was gekozen. In toekomst zou daarom een bepaalde standaard gehanteerd 

moeten worden voor ‘vaak’ en ‘niet vaak’ om objectiever te kunnen meten.  

Zoals al eerder werd aangegeven heeft dit onderzoek zich uitsluitend gericht op 

merklogo’s van frisdrankmerken. Aangezien dit low-involvement producten zijn, zijn de 

resultaten niet per definitie representatief voor andere productcategorieën en soorten 

producten zoals high-involvement producten. De resultaten kunnen daarom niet 

gegeneraliseerd worden naar andere productcategorieën en productsoorten. Een andere 

beperking die ook te maken heeft met de representativiteit, is de hoeveelheid logo’s die 

gebruikt zijn. Voor de verschillende niveaus van complexiteit is steeds slechts één logo 

gebruikt, waardoor de resultaten niet representatief zijn voor alle simpele logo’s of juist alle 

complexe logo’s. Om uitspraken te doen over simpele, matig complexe en complexe logo’s in 

het algemeen is het noodzakelijk om meerdere logo’s te gebruiken per niveau van 

designcomplexiteit. Bovendien is het wel belangrijk om te benoemen dat middels dit 

onderzoek is aangetoond dat de waardering van een logo en de merkattitude juist gebonden 

zijn aan het merk en het product. In vervolgonderzoek is het raadzaam om hier rekening mee 

te houden. 

 

Praktische- en theoretische implicaties 

Tot slot biedt dit onderzoek een aantal praktische- en theoretische implicaties. Het simpele en 

complexe logo leiden op basis van dit onderzoek tot een betere merkattitude dan het matig 

complexe logo. De merkattitude blijkt echter mede afhankelijk te zijn van een aantal andere 

kenmerken, waaronder de productattitude zoals in dit onderzoek is aangetoond. Op basis van 

dit onderzoek kan daarom niet gesteld worden of een bedrijf moet kiezen voor een simpel, 

matig complex of complex logo. Een belangrijke implicatie voor de theorie is dat de 

designcomplexiteit dus niet de enige bepalende factor is voor de merkattitude. Tevens blijkt 

dat het zien van een logo in een andere kleur dan gebruikelijk, niet per definitie leidt tot een 

positievere of negatievere merkattitude. Een re-design zou daarom niet schadelijk hoeven te 

zijn voor het merk in zijn geheel, echter is onbekend in hoeverre de proefpersonen de logo’s 
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in de andere kleuren ook realistisch vonden. De proefpersonen werden eenmalig blootgesteld 

aan een logo in een andere kleur, terwijl bij een re-design een logo uiteindelijk vaker wordt 

gezien. Wat de gevolgen daarvan zijn is in dit onderzoek niet getoetst. Op basis van dit 

onderzoek wordt daarom geconcludeerd dat een re-design geen verstandige keuze is. Voor 

nieuwe bedrijven daarentegen is het juist raadzaam om te kiezen voor een merklogo met 

kleuren die congruent zijn met het merk. Voor de ontwikkeling van nieuwe theorie is het 

belangrijk om te benoemen dat bij een low-involvement product als frisdrank, de 

productattitude en het productgebruik in sommige gevallen een rol spelen. Wellicht spelen 

deze factoren een grotere rol bij een high-involvement product, waarbij de betrokkenheid 

hoger is. Dit dient verder onderzocht te worden om nieuwe theorie te kunnen ontwikkelen. 
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